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Nu efter påsk åtrevänder häxorna med ny
häxkraft
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vår ordförandes spalt
Göran Berg

Bäste medlem!
Nu är våren här, snart börjar svenska vägar blomma
med våra vackra bilar och
det gives talrika tillfällen
att träffas och umgås med
klubbkamraterna – se Evenemangskalendern på sid
6-7 i detta nummer!

stor närvaro förra året, som bör kunna bli ändå
bättre i år. Tjolöholms arrangörer gör verkligen
allt för att deltagarna skall
trivas. Som utställare deltar man gratis (!) och blir
väl omhändertagen! Missa
inte detta tillfälle! Anmälan
till Jan Segerfeldt, se vidare
Evenemangskalendern!
Sedan har vi två synnerligen intressanta evenemang
i september:
RREC´s Eurorally nära Berlin 21-25/9. För gemensam
trivsam tillresa samlas vi på
Nötesjö Wärdshus kvällen
innan avfarten till Sassnitz.
Alla detaljer finns på vår
hemsida.

Årsmötet kommer som aviserats tidigare i år än vi är
vana vid (11-13 maj). Om Du
missat anmäla Dig men ändå
vill komma med så kontakta
Håkan Johansson snarast,
han gör vad han kan för att
Du skall få plats!
Dessförinnan gives tillfälle
för alla, som kan ta sig till
Bromma, att få hjälp med vårrustningen (som
man säger båtägare emellan). Tack vare Anders
Malmqvists och Lasse Johanssons lovvärda initiativ arrangeras ännu en Greasy Fingers Day.
Lördag 28 april är datumet.
Jag vill också slå ett slag för Tjolöholm Classic
Motor (söndag 20 maj), där vår klubb hade en

Samt inte minst Skördefestrallyt på Öland – missa inte att anmäla Dig senast 20 april!
Jag ser fram emot och hoppas vi skall ses på
något av dessa evenemang – Hjärtligt Välkommen!
Göran

Kom ihåg att anmäla ny adress & e-mail, ändrat telefonummer, ny bil/såld bil etc. till
vår kassör, tillika medlemsregisteransvarige: Kalle Giertz, Hagalund, Rådalavägen 8,
147 91 Grödinge, alt. e-mail: kalle.giertz@telia.com
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LEDAREN
Redaktören har ordet
Jan Möller

Kära entusiaster!
Det är inte utan ett visst vemod jag börjar skriva
min sjunde ledare och därmed även börjar arbetet med den ungefär hundrade texten för Bulletinen (sedan 2002). Just nu ser det nämligen
ut som att denna ledare på mitt eget initiativ
kommer att bli min sista i detta
sammanhang. Nya friska krafter
kommer att ta över och om den
medlem som nu är tillfrågad till
slut kommer att axla manteln som
redaktör inom RREC vet jag att
tidningen är i de allra bästa händer: Vi kommer därför alla att få
många högtidsstunder med vår
kära Bulletin också framöver. Och
om medlemmarnas bidrag fortsättar att strömma in i samma eller t
o m högre takt än tidigare så kommer vi även i framtiden att få mycket trevlig läsning med anknytning till våra kära bilar.
I det fall årsmötet så önskar kommer jag att fortsätta i styrelsen, men då enbart som sekreterare,
en funktion som frånsett protokollskrivandet
nästan legat nere under de år då jag försökt att
samtidigt sköta såväl denna funktion som rollen som redaktör. Och det finns ju givetvis även
som sekreterare insatser som kan göras för att
vi skall få en så trevlig och framgångsrik svensk
sektion av RREC som möjligt.
Vi har även denna gång ett antal trevliga arrangemang att rapportera ifrån, om än av naturliga skäl med litet av ”vintersäsongskaraktär”:
På sedvanligt förtjänstfullt sätt bjöd Tommy
Strömberg ännu en gång i början av december
in till ett julbord på Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden. Och på västkusten hade Claes Thure
Flinck en vecka senare valt ett mera folkligt
alternativ än tidigare: Vi träffades denna gång
för att gemensamt intaga julbord på den s k
huvudrestaurangen inne på ett mycket vackert,
julsmyckat Liseberg.
Vintersäsongen har visat sig även ute i olika
RREC-entusiasters garage. Vi kan därför bl a ta

del av en rapport från en av alla pågående renoveringar: Clifford Hellzén kämpar vidare med
renoveringen av hans Rolls-Royce 20/25 Hp,
som han själv säger är hans livsprojekt. Denna
gång får vi veta hur han lyckats att själv göra
träpanelerna som vore de helt nya.
Jan Segerfeldt har skrivit en intressant artikel om Spirit of Ecstasy och
dess historia. Och Du har väl lagt
märke till det läckra fotot på omslagets framsida med dagens Spirit of
Ecstasy på nya Rolls-Royce Phantom. Bilden togs i samband med det
uppskattade Änglagårdsrallyt utanför Ulricehamn i höstas då Michael
De Geer, Rolls-Royce representant
i Norden på BMW Group Sverige i
Solna kom förbi med deras vackra
demo-Phantom. Titta och njut!
Vi fortsätter så på temat om jubilarer. Denna
gång handlar det om Rolls-Royce Silver Cloud
och systermodellen Bentley S, som båda firade
50-årsjubileum för två sedan. Utöver en artikel
om modellerna som sådana kan vi tal del av en
personlig berättelse från en av klubbens alla
Silver Cloud-ägare: Leif Petzäll har nu haft sin
Silver Cloud II LWB och varit medlem i RREC
under hela tre decennier.
Lars Amarald skriver som vanligt om tekniken i
våra bilar och beskriver bl a hur Du kan rengöra
hydraullyftarna på Din finbil. Lasse har fått
många av klubbens medlemmar att själva göra
arbeten på sina bilar som de inte trodde sig vara
kapabla till att göra.
Bentley Stockholm hade en VIP-visning på
Strandvägen 7 i slutet av november - enbart för
RREC:s medlemmar. Man kunde då bl a på nära
håll studera den nya öppna Bentley Continental
GTC:n, med all sannolikhet nästa succémodell
från Bentley, bl a beroende på (liksom övriga
modeller i nya Continentalserien) ett i sammanhanget mycket konkurrenskraftigt pris, för
GTC:n en bit under tvåmiljonersstrecket, d v s t
o m lägre än de mest potenta öppna AMG-SL-
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Mercorna. Och ändå är då Bentley Continentalmodellerna tämligen välutrustade redan i sina
standardversioner. Man har dock även levererat en fullmatad Bentley Arnage LWB och en
vacker Bentley Azure av den nya modellen, om
än till en svensk bosatt i Monaco. Azuren var
dessutom den enda som tilldelats den svenska
marknaden. Så tyvärr, för alla oss andra blir det
till att vänta till nästa år… Nyheter från Bentley
och Rolls-Royce återfinns under Nyheter och
notiser. Bentley Stockholm levererade under
2006 hela 24 nya Bentley. Och totalt levererades
över 10 000 nya Bentley samt drygt 800 RollsRoyce till lyckliga kunder världen över.

Än en gång som vanligt: Stort tack till alla artikelförfattare!
Så vill jag avsluta med ett stort tack för denna
tid och ett tack för alla vänliga kommentarer om
Bulletinens utseende och innehåll under dessa
två år!
Vi ses på årsmötet i Gränna i maj (som lär bli
mycket trevligt) och på andra RREC-arrangemang under året!
Bästa entusiasthälsningar
Jan Möller

KOMMANDE EVENEMANG
Luncherna i Göteborg fortsätter som tidigare.
När detta skrivs har vi RREC-entusiaster på västkusten redan hunnit att träffas två gånger på det
nya året i Göteborg för att äta gemensam lunch, fortfarande på legendariska Hotel Elite Park Avenue – en gång redarsocietetens eget vattenhål, med glänsande Rolls-Royce och Bentley parkerade
på rad utanför. (Och på den tiden var det förmodligen otänkbart att kommunen lappade dessa
vackra bilar bara för att dess ägare stannade längre på hotellet än vad P-skyltarna utanför tillät.)
Adressen är som tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Det finns alltid ett flertal förstklassiga lunchalternativ att välja på: fisk, kött, sallad, à la carte osv. Priserna börjar vid dryga hundralappen inklusive isvatten, bröd med tillbehör, liten sallad och kaffe.
Trots att flera av de vanliga, ständiga lunchdeltagarna hade förhinder vid januarilunchen var vi
ändå tiotalet deltagare, tack vare ett gäng RREC-medlemmar som kom från Borås. Stort tack till
Tommy Asplund, Anders Bergengren och Lennart Rosengren! Och även i februari hade vi celebert
besök då vår kära ordförande Göran Berg tittade förbi.
Även Du själv är mycket välkommen om Du har tillfälle att vara med! Kl 12.00 sista tisdagen varje
månad på Park Avenue i Göteborg är vad som gäller. Upplysningar genom Jan Möller (tel 0705874010, e-mail jan.moller@chalmers.se )
Liksom luncherna i Stockholm:
Första måndagen varje månad kl 12.30. Som omväxling byter vi i vår till Restaurang Stallet,
Tekniska Museets Lunchrestaurang (Mueseivägen 7, Djurgården). Nästa gång 7 maj och 4 juni.
Pris ca 75 kr inkl. smör, bröd och sallad. (OBS glöm ej betala P-biljett, om Du inte åker buss
med linje 69). Upplysningar Tommy Strömberg (tel. 08 – 759 05 05 eller 0705 – 17 18 77). Ingen
föranmälan krävs!
28 April
Greasy Fingers Day hos Lars Johansson, Bromma 09:30-17 :00. En uppföljning på höstens upp.
skattade initiativ. Tema denna gång: Hydraulsystemet mm. Hans Helmersson från RR-B Motors
i Mellerud medverkar. Anmälan via vår diskussionssida www.rrbtech.com eller Anders Malmqvist tel. 0707-631799
11-13 maj 2007
Svenska Sektionens årsmöte och rally på Gyllene Uttern utanför Gränna. Håkan Johansson m.fl.
arrangerar. Detaljerat program på hemsidan. OBS : Anmälan senast 10 april !
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17-19 maj
Danska sektionens populära Forårsrally, detta år på Nord-Själland. Se vår hemsida. Info Göran
Berg 0708-108118 eller goran.berg@rrec.se
20 maj
Tjolöholm Classic Motor – vår sektion deltar med egen klubbmonter. Anmälan senast 20 april till
Jan Segerfeldt tel 031- 292946 (kvällstid) eller e-mail jan.segerfeldt@goteborg.bostream.se . Se även
www.tjoloholm-classicmotor.se
15-17 juni 2007
Moderklubbens 50 års jubileums ANNUAL RALLY, Kelmarsh Hall
22 juli 2007
GARDEN PARTY för 40 års-medlemmar, The Hunt House, Paulerspury
12 augusti 2007
Wheels on Road – vi firar RREC 50 års jubileum över hela världen
21-25 september
RREC EURO Rally, Bad Saarow (några mil sydost om Berlin). Vi arrangerar gemensam tillresa,
samling torsdag kväll 20 september på Nötesjö Wärdshus, 25 minuters resa till färjan i Trelleborg,
som avgår fredag 08.15 till Sassnitz.
Mer info: Håkan Johansson, tel 0705-905558 eller e-mail hj@nvbk.se
27-30 september 2007
Skördefest Rally på Öland. Stort evenemang i samband med Ölands Skördefst med nattrundtur
och trevlig dagtur med våra bilar till trevliga ställen på Södra Öland. Vi övernattar på Hotell
Skansen i Färjestaden. Svante Runberger och Johan Arnell arrangerar. Detaljerat program på
hemsidan. Anmälan senast 18 april.

MATRIKEL
Medlemsmatrikel 2007-2008 som Du fick för en månad sedan råkade tyvärr ut för ett ombrytningsfel i samband med tryckningen. Sid 19 och 21 är
samma och sidan efter sid 39 i alfabetiska medlemsförteckningen saknas. Vi
har träffat en överenskommelse med tryckeriet att ge ut en ny utgåva tills
årsskiftet i stället för att trycka om den nu. På så vis får vi en mer aktuell och
uppdaterad matrikel ett år tidigare än planerat. Så passa på att kolla Dina
uppgifter och anmäl eventuella korrigeringar till Kalle Giertz, som förutom
kassör även sköter medlemsregistret (adress på sid 2)
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RREC Bankgiro
Som någon observerat så har i inbjudan till Skördefestrallyt angivits fel bankgironummer. Rätt bankgiro skall vara 5965-7528. Vi ber om ursäkt för vårt misstag och hoppas att
de som betalat kan få rättesle via banken.
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JULBORD
Julbord på Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden 2 december 2006.
Text och foto: Roberth Nironen
Julbord i skärgårdsmiljö låter väldigt lockande.
Min fru Maj-Britt och jag flyttade från Stockholm för 18 år sedan. Vi valde att återvända till
Norrland och Gävle. Under de år som vi bodde
ute på Mälaröarna (Ekerö, där vi hade det senaste årsmötet) hade vi försökt att ta till oss den
enormt vackra natur som Stockholms skärgård
kan erbjuda. Nu hade vi chansen att få uppleva
detta igen.

Tommy Strömberg och Göran Berg hälsade oss
välkomna och vi såg direkt vilket enormt stort
och fint julbord som vi snart skulle anfalla. Efter en stund kom våra vänner från Finland. Alla

Eftersom det var smutsigt väglag fick finbilen
stå inne och vi for söderut med SUV:en. Numera kryper jag inte in i bilen utan vill gärna stiga
rakt in. Därav valet av bilar.
Resan till Stockholm gick bra, mycket trafik
inne i stan. Det var ju första advent med massor
av julmarknader och folk i rörelse.
Vi tog vägen mot Saltsjöbaden och jag hade via
Skärgårdskrogens hemsida memorerat vägbeskrivningen. Fram till Saltsjöbaden kom vi, och
jag passade på tillfället att visa min hustru lite
av omgivningen som Älgö. Maj-Britt påstår att
jag körde fel, eftersom vi fick vända och åka
tillbaka. Trots detta var vi i tid till Skärgårdskrogen.

var utrustade med tomteluva. De hade kommit
med Finlandsbåten och hade nu bara några timmar på sig att njuta av julbordet. Tommy hade
hjälpt till med att ordna transporten från båten
och sedan tillbaka. Med en Volvo, hmm...

För att vi inte skulle missa platsen hade Tommy
Strömberg placerat en Silver Shadow uppe vid
vägen till parkeringsplatsen. En Silver Shadow
drar alltid blickarna till sig och då kunde vi se
en liten skylt som bekräftade att vi var på rätt
ställe. En brant nedförsbacke ledde oss till Skärgårdskrogen. Men vilken vy! Helt underbart!
Tommy Strömberg svarade för planeringen och
detta innebar bl a att vi alla skulle svara på en
massa konstiga frågor. Hur långt det är runt jorden och mycket mer. Undrar bara om någon har
svarat rätt på alla frågor någon gång tidigare.
Ett trevligt inslag var det och det skapade diskussion vid bordet och lite kunde man snappa
upp från omgivningen.
Man har ju avverkat några julbord under årens
lopp. Därför är det roligt när det finns variationer på rätterna. Här kunde vi hitta några nya
rätter, dessutom redan vid sillen. Det gör att
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man får en fin start. Vi var båda
mycket nöjda med upplägget och
med smaken på maten.
Sanningens stund kom. Tommy
delade ut priser till de som haft
fler rätta svar än vad jag hade. Fick
applådera mycket. Hustrun tröstade och sa att jag ändå hade fått en
plånbok av Göran Berg för det jobb
som jag gjort med hemsidan.
Stämningen var god under hela
måltiden och vi kunde därefter gå
den långa branta uppförsbacken
igen ända upp till parkeringen där
bilen stod.
Tack Tommy för ett bra jobb!

PRINFO
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Julbord i Göteborg
Text:
Foto:

Jan Möller
Göran Berg

Den här gången kom julen till Göteborg
den 8 december. Det var nämligen då man
tände upp den sista etappen av ”Julstaden
Göteborg” – ett spektakulärt ljusskådespel
med ståtliga ljusgranar, ljusbaner, spännande fasadbelysningar, färgade ”gatlyktor”, läckra trädbelysningar bl a i uppseendeväckande blått ljus och inte minst ett
gigantiskt ljusspel på Konstmuséets vidsträckta fasad mot Götaplatsen. Den som
ville kunde ta sig via ett sammanhängande vackert ljusstråk ända från Operan
vid hamnen via Östra Hamngatan, Gustaf
Adolfs Torg, Brunnsparken, Östra Hamngatan igen, Kungsportplatsen, Kungsportsavenyen, Götaplatsen, Berzeligatan,
Södra vägen, Renströmsparken och till
slut ända till Liseberg – och överallt lyste
det festligt, spektakulärt och jullikt. Och
väl på Liseberg – Nordens största turistattraktion – kunde man se även den vackra
parken upplyst av inte mindre än närmare

fem miljoner glödlampor – helt fantastiskt!
Många träd var vackert inklädda med otroliga mängder av små glödlampor. Byggnadernas konturer lyste överallt i vitt. Och
mitt i denna överdådigt vackra Lisebergs
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Julmarknad kunde man hitta Lisebergs
Huvudrestaurang, till vilken arrangören
Claes-Thure Flinck den 9 december bjudit in till RREC:s traditonella julbord i
Göteborg. Trots ett par sena återbud p g a
sjukdom hade hela 29 RREC-medlemmar
och tillika julbordsentusiaster samlats för
att i goda vänners lag äta julbord och som
framgått i vackrast tänkbara och folkligast
möjliga inramning mitt inne på det vackra
Liseberg i sin spektakulära julskrud. Och
för den som hellre ville komma vatten- än
landvägen var det möjligt att ta Paddanbåtarna från Kungsportplatsen ända till
Liseberg.
Många hade även i år åkt ganska många
mil för att få uppleva detta julbord, t ex de
nya medlemmarna makarna Hallbäck från
Skara, familjen Lind från Ulricehamn samt
Anders Rohdin och hans Rose-Marie från
Trollhättan, men längst ifrån kom återigen
vår kära ordförande Göran
Berg, vilket även denna gång
uppskattades mycket av deltagarna. Han hade dessutom
även deltagit i julbordet en
vecka tidigare på Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden. Här
handlar det sannerligen om
en ordförande som tar sin
uppgift på allra största allvar.
Och Göran var iklädd såväl
röd slips som röd kavaj. Är
det jul på G så är det!
Julbordet innehöll alla de
rätter som kunde förväntas,
samt naturligtvis ytterligare några därtill.
Och allt var anrättat på bästa sätt. Det är
bara synd att man inte klarar av att äta mer
bara för att det är julbord. Man vill ju gärna provsmaka alla läckerheter, vilket hade

JULBORD
nadsluncherna i Göteborg – vi som alltid
försökt att hålla en så låg profil…

till följd att redaktören till slut tvingades
att helt avstå från alla ljuvliga efterrätter
som bara stod där och väntade... Uppenbarligen var min planering av julbordsätandet fullkomligt felaktigt upplagd! Och
så har vi det där med snaps, ett julbord
utan snaps och snapsvisor är ju inget riktigt julbord... Flitigast med snapsvisorna
var Lars-Bertil Nilsson, som därmed gjorde stora och uppskattade insatser för att
förhöja stämningen!
Arrangören Claes-Thure Flinck tackades så
vederbörligen av ordföranden Göran Berg.
Som tack fick han en stilig fickalmanacka
för 2007 från Rolls-Royce i vackert kalvskinn.
Dessutom

Därefter var det dags att uppmärksamma
två medlemmar som varit med i RREC och
den svenska sektionen i mer än 20 år. Lars
G Wass blev medlem 1984 och Anders
Rohdin 1985. Båda fick mottaga klubbens
vackra 20-års badge i guld, som Göran
Berg elegant fäste på kavajslag respektive
skjorta. Restaurangen hade dunkel belysning för att skapa bästa möjliga julstämning. Göran hade därför god hjälp av sin
Rolls-Royce-keps med ett antal lysdioder
inbyggda i skärmen – en elegantare form

av pannlampa. Kepsen kommer med tiden att finnas att köpa även i klubbshopen.
Redaktören funderade
på om den kommit till

fick han mottaga ett
klubbstandar.
Ordföranden menade att detta borde pryda
bordet såväl vid julborden som på må-
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JULBORD
för att en Rolls-Royce-ägare med hjälp
av kepsen skall lysa upp för att kunna
se under motorhuven om bilen tillfälligt
upphört att fungera. Men då måste det väl
handla om familjens övriga bilar, d v s sådana som inte är av märkena Bentley eller
Rolls-Royce...

Till slut kallades Svante Runberger och
redaktören fram för att mottaga var sin
magnifik Cross-penna i krom med RollsRoyce som inskription som uppskattning
för dessas båda arbete med Bulletinen.
Denna unika penna, som endast finns i 10
exemplar, kommer på bästa sätt att pryda
sin plats i redaktörens samling av exklusiva pennor!
Men allt har en ände, så även ett trevligt
julbord. Det var dags och betala och vi
blev stumma av beundran när det gällde
kyparnas förmåga att hålla reda på vem
som var vem och vem som hade druckit
vad. Och så gick vi ut för att ännu en gång
njuta av Liseberg och Julstaden Göteborg.
Ännu en gång ett hjärtligt tack till arrangören Claes-Thure Flinck!
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Rolls Royce - Self System AB

”The Work Shop”
Jag har härmed nöjet att erbjuda mina tjänster för renovering av äldre Rolls Royce
bilar. Genom mitt intresse för detta bilmärke kombinerat med mitt yrkesval har jag
ag
både kunskapen och noggrannheten som krävs för att slutresultatet ska bli tillll glädje
g
för ägaren. Några exempel på arbeten:

• Kompletta ”chassi” renoveringar
• Lackering
• Förmedlar återuppbyggnad av träkarosser
• Byte till nytt men ändå tidsenligt korrekta elsystem
ystem
em
• Ytbehandling av muttrar skruvar mm
• Glas och sandblästring
• Besiktning av bilen innan köp till fördel för både köpare och säljare
• Förmedling av reservdelar, ”missing parts” från England och USA
• Polering av rostfritt, aluminium mm

Läs mer på www.selfsystem.se
1000 HK i en De Tomaso Pantera

NYHET

!

Transport av bil på lastbil inom hela EU
Säker transport av din bil inom hela EU.
Kontakta Self System för offert.

Kent Sävåsen, Self System AB • Bjällum Valsborg, 521 98 BRODDETORP • Tel: 0708-38 90 00 • www.selfsystem.se

ATENRESAN
RREC-medlemmar på tur i Aten
text Svante Runberger
bild Gunilla Erlandsson, Megaron Musikis arkiv
När vi fick veta att vår medlem Johan
Arnell skulle vara gästdirigent på Atenoperan i mars månad i år, var det kanske en del som kände en lockelse att resa
ned och lyssna. Johan beskrev för mig
att operan, Richard Strauss´ Elektra, var
den svåraste av alla operor att dirigera
och att den ställer väldigt höga krav på
sångarna dessutom.
Nåväl, Johan reste till Aten i början av
februari för att börja repetera tillsammans med sångare och orkester och
vid en av våra Rolls-luncher i Göteborg
stod det klart för mig att några redan
hade beställt resa ner. Det tände även
mitt och min hustrus intresse att följa
med. Torsdagen den 8 mars vad det
flera som möttes på Landvetter för att
embarkera planet till Aten. Vi, Marian- Hela gänget framför Parthenon. Påminner pelarraden om
ne och Lars Wass, Ulla och Håkan Wollf, något, kanske del av en RR-grill?
Johans hustru Karin samt hustrun och
jag, mötte upp. I Frankfurt anslöt ytterligare två
såg fräscha ut, de var från ca 5500 år före Krispersoner. På kvällen kom vi fram till ett betydtus, vilket ger dem en ålder på ca 7500 år, då
ligt varmare klimat än det vi lämnat i Göteborg hade väl inte isen lämnat norra Europa riktigt
på förmiddagen.
helt?
Johan tog verkligen väl hand om oss, det började redan på torsdagskvällen då han ledde
oss till en typisk grekisk restaurang i det gamla
Aten. Han hade även bjudit ner några av sina
Ölandsgrannar, så sällskapet hade utökats till
12 personer. Torsdagskvällen förflöt så, med
god aptit åt vi grekisk mat och drack grekiska
viner och trivdes gott i goda vänners sällskap.
Trötta återkom vi till hotellet och hade då bestämt att träffas vid ingången till Akropolis tidigt nästa förmiddag.
Fredagsförmiddagen klättrade vi upp för alla
backar och trappor för att komma högst upp på
Akropolisberget. Man blir väldigt imponerad
av vad den grekiska kulturen kunde förmå under en tid då vi knappast lämnat stenåldersstadiet. Akropolis är 2500 år gammalt.
På våra vandringar i museer runt staden stötte
vi på krukrester vars bemålade ytor fortfarande
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Aten är ur denna synpunkt fantastiskt. Man får
komma ihåg att när man är i Frankrike och ser
romerska lämningar så tycker vi att de är sevärda och gamla. Men grekiska kulturen är ännu
äldre, och förirrar sig bakåt genom Mykenska
och Minoiska kulturen på Kreta till ett töcken
man bara kan ana början av.
På kvällen träffades vi för att inta en komplett
grekisk måltid, förrätter i tapas stil med trevliga
inslag i form av olika bläckfiskrätter, grönsaksrätter som kikärtspasta och olika olivröror med
härligt inslag av kvistmogna söta tomater och
småpajer. Det gällde att hålla igen för sedan
kom huvudrätterna i form av olika lamm, kyckling eller bläckfisk (Calamares) -tillagningar.
Johan berättade med inlevelse om operan vi
skulle se nästa dag. Det skulle visa sig vara väldigt nyttigt för oss att få historien om Elektra
och hennes mors svek (mordet på Agamemnon)

ATENRESAN
klarlagt. Hela historien går ut på Elektras hämnd
på sin mor och hennes älskare. Han berättade
lite om scenens uppbyggnad och operans alla
detaljer och om hur dessa knöt an till varandra.
Vi var verkligen fullmatade med uppgifter inför
lördagens föreställning.

Den stora konsertsalen
Lördagen började med att Johan visade oss
Konserthusets största konsertsal. Nu hade
sällskapet vuxit med två personer till, en dirigent under utbildning och en norska som var i
Aten för provsjungning. Vi fick tysta som möss
smyga in på en av de övre bänkraderna för att
lyssna på pågående repetitioner, ett sådant fantastiskt ljud, det var underbart.
Vi började förstå storheten i detta arkitektoniska verk som vi gick genom. Det började med en
konsertsal av stora proportioner och med avancerad teknik. Alla golv och väggar i gångar och
foajéer var marmorbeklädda och själva konsertsalen var en historia i olivträ. Konsertsalen invigdes i början av 90-talet. För några år sedan firades 10-års jubileum. Då började man fundera
på ett nytt operahus, och var skulle man lägga
detta? Önskemålet var ju att lägga det nära centrum, och kanske i närheten av konserthuset.
Då kom man på idén att lägga det alldeles intill konserthuset och under detta. Det var dit vi
skulle på kvällen.
Efter rundvandring på stan, ytterligare museibesök och intagande av god lunch på torget

vandrade vi mot hotellet för att förbereda oss
inför det kvällens stora äventyr.
Så var det då dags att klä upp sig och återvända
till operahuset i ”källaren” (med namnet Alexandra Trianti Hall med plats för 1 750 åhörare).
Vi kom in till våra platser och insåg att denna
del av huset hade helt andra
former, vad som slog mig
var den invändiga höjden.
Hur kunde man få utrymme
för detta under konsertsalen,
mycket imponerande. Orkestern stämde sina instrument,
många av operans gäster utnyttjade sin akademiska kvart
(kanske grekisk standard vad
vet jag), så kom Johan in.
Det var roligt att se honom i
sin professionella roll. Föreställningen inleddes med det
första mordet, Agamemnons
huvud föll i badkaret. Vi förstod att Johans genomgång av
handlingen hade varit viktig för oss, alla sjöng
på tyska och textningen gjordes på grekiska naturligtvis. Musiken var mycket dramatisk, svårigheterna att sjunga dessa stycken och att leda
orkestern var ett tungt och intensivt jobb under
nästan 2 timmar.
Vi fick vara med om en fantastisk föreställning
som började kl 21.00 och som fortsatte med
middag i Operans restaurant där Johan hade
beställt bord. Sällskapet hade nu utökats med
fyra gäster vid ett tredje bord. Vi RREC-vänner
delade på två. Det var det tredje bordet som
bröt taffeln först och då sällskapet reste sig presenterade Johan dem för oss. Exkung Konstantin med maka Anne-Marie med sällskap. Så vi
fick var med om mycket dess dagar.
Så kom söndagen och hemresan. Vi hann med
lite museibesök med flera gamla kulturskatter.
Ganska snart satt vi på flyget och kring midnatt
var vi hemma, glada och nöjda med en resa
fylld med händelser och upplevelser.
Svante Runberger
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BENTLEYTRÄFFEN
RREC-besök hos Bentley Motors AB i Stockholm.
text och bild: Bo önnermark
Den 28 nov 2006 hade sektionens medlemmar förmånen att få besöka den legendariska
bilsalongen på Strandvägen 7 i Stockholm där
så många exklusiva bilföretag presenterat sina
allra senaste alster under närmare 100 år.
Sedan ett par år tillbaka är det Bentley Motors
AB som residerar i dessa vackra lokaler och vår
sektion hade fått vänlig inbjudan att besöka
företaget som representerar dagens Bentley-fabrik samt det väl så spännande fabrikatet Lamborgini.
Det blev en populär träff och antalet besökare
sprängde antalsmässigt de ramar som värdarna
hade uppställt. Tack vare viss improvisation
löste sig dock allt till det bästa.
Vid ankomsten blev vi förplägade med sedvanlig dryck och smårätter och kunde under det att
vi minglade bland Bentleys och Lamborginis
bekanta oss med företagets General Manager
Carl Aspenberg och hans charmiga kollega
Päivi Repola som representerar Marketing/PR/
Sales.

Därefter beskrev Aspenberg hur traktorfabrikören Lamborgini, som ansåg att han i sina traktorer hade världens bästa koppling, försökte
övertala Enzo Ferrari att förbättra sina bilar genom att installera Lamborginis kopplingar. Då
Ferrari fnyste föraktfullt åt Lamboginis förslag,
vände denne på klacken och gick hem och började tillverka en egen sportvagn som skulle bli
ändå vassare än Ferrari.
Sedan den dagen har Lamborgini utvecklat sina
sportvagnar till dagens avancerade skapelser.

CarlAspengren och Päivi Repola låter täckelset
falla
Avslutningsvis fick vi se täckelset falla från den
första Bentley GTC som importerats till Sverige
varefter vi bereddes möjlighet att under värdarnas sakkunniga assistans beskåda, undersöka
och provsitta såväl Bentley GT och GTC som
de tre utställda Lamborgini vagnarna.
I sanning en intressant kväll och vi gick nog alla
hemåt med något drömskt i blicken.
Vid den följande sittningen i konferenslokalen
höll Carl Aspenberg en mycket utförlig information om hur den nuvarande Bentley-fabriken
med tillbakablick till 1920-talets le Man-segrande Bentleys och 1930-talets legendariska Silent
Sports Car-Bentleys strävar efter att inkorporera
mesta möjliga av deras särdrag och traditioner i
dagens modeller. Han beskrev även det fantastiska hantverk som fortfarande utförs vid tillverkningen idag allt ifrån kaross och lackering
till inredning och detaljer.
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Carl Aspengren och George Wessman, känd som
Sveriges Mr Rolls-Royce

TEKNISKA HÖRNAN
Tekniska hörnan
Text och bild: Lars Amarald
Okey, okey, okey! Jag vet att jag är en av de sista
dinosaurierna i vårt rike. Jag har nu även fått
det bevisat av Edvin, min fyraårige son. Jag
gick förbi tv-rummet klockan 18, det är då det
är Bolibompa för dom små barnen på tv. Till
min stora fasa ser jag honom sitta med fjärrkontrollen i sin lilla hand, säkerhetsluckan är öppen och han trycker på knapparna. Jag ger upp
ett mindre vrååååååål!!!!!! Ingalill min söta lilla
fru kommer till undsättning och undrar vad
som hänt. Ser du inte, han sitter och leker med
fjärrkontrollen! Med ett sånt där ironiskt leende
som bara en kvinna kan åstadkomma förklarar
hon för mig att grabben bara spelar in sina barnprogram från TV på en DVD-skiva. Snacka om
schack matt! Jag som med största vedermöda
får igång dumburken när det är något man vill
se en kväll. Jag vet nu att om jag vill spela in någonting från TV, får jag be lillkillen om hjälp.
Detta får mig också att tänka på att om vår verksamhet inom klubben ska fungera, måste vi ta
vara på den stora kunskap som alla ni bilägare
har runt om i landet. Det kommer ibland frågor som jag inte kan besvara men oftast så har
jag vetskap om vem som vet mer om felet eller
den bilmodellen. Min inspiration i klubben har
varit att få flera av oss att
förstå våra bilars otroligt
intressanta och avancerade
teknik. Jag har flera gånger
hört medlemmar berätta att
de själva klarat av reparationer som de inte trodde
att de var kapabla till. Har
ni frågor eller svar har ni
Svenska Sektionens hemsida som har mycket att
ge om vi alla är aktiva. Det
som kan vara självklart för
många av oss kan vara till
stor hjälp för våra nya medlemmar.
Jag får ofta telefonsamtal
från personer som vill eller håller på att köpa en bil,
många har ingen eller väldigt liten kunskap om våra

Bild 1

bilmodellers brister och fördelar. När de berättat lite om bilen de är intresserade av brukar jag
fråga om det finns någon servicebok med eller
annan information om bilens service. Då frågan
kommer om rost så rekommenderar jag att man
tar med en liten magnet, typ kylskåpsmagnet.
Den kan man försiktigt föra utmed karossen för
att känna om karossen är uppspacklad eller har
blivit lagad. De vanligaste punkterna för rost är
i hjulhuskanter, trösklar, skärmarnas övre kanter mot torpeden samt runt lyktorna. Ett bra råd
är att gå in på hemsidan och ta ut servicepunkterna för varje bilmodell som Anders Rohdin
har bidragit med.
Denna gång ska jag beskriva hydraullyftarnas
funktion och rengöring. Ett lätt knackande ljud
är inte ovanligt i våra motorer och det ökar i
takt med motorvarvet. Ibland kan knackningarna komma och gå, regelbundna oljebyten är att
rekommendera för att minska risken för föroreningar i hydraullyftarna. På Silver Shadow kan
ibland ett liknande tickande ljud komma från
motorn om någon av de två hydraulservopumparna är defekta. Det ljudet är vassare och ekar
mer. När ni startar en kall motor är det naturligt
att ett lätt slamrande kan höras innan oljetrycket
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Bild 2
byggts upp. Det tar normalt mellan 5-10 sekunder innan trycket kommer fram till lyftarna. Tiden är beroende på viskositeten på oljan samt
hur kallt det är ute om bilen blivit nerkyld. Om
ett lätt tickande ljud
låter kontinuerligt
från motorn och
ökar med
varvtalet,
är det förmodligen
en
hydraullyftare som
inte kan
Bild 3
bygga upp
tillräckligt tryck. Stötstången glappar då lite
när den kommer i sitt bottenläge och vänder för
att tryckas uppåt. Kamaxelns nockar lyfter hydraullyftaren som har en fjädrande och ljudlös
effekt då den lyfter stötstången upp mot vipparmsbryggan. Vipparmarna öppnar ventilerna
till avgas samt insug för ventilering av motorgaser.
Att rengöra eller byta ut hydraullyftarna tar
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ett antal timmar i anspråk,
men kräver ingen större
ingenjörskunskap. Det viktiga är att man dokumenterar anslutningar och elkablar eller använder en digitalkamera för att underlätta
återmonteringen. Förgasaren med insugningsrör ska
bort samt de anslutningar
av el och bränsle som är
kopplade. Bryt elen från
batteriet så att ni inte får
ett överslag om olyckan är
framme. Under förgasaren
sitter en stor bröstplatta
som ska bort. Där under
ser ni stötstängerna till
hydraullyftarna (bild 1).
Ventilkåporna samt vipparmsbryggan (bild 2) ska
också monteras bort. När
ni lyfter upp stötstängerna så var noga med var
dom satt och vilken ända som var uppåt. Jag
brukar använda en hård pappskiva och trycka
ner stötstängerna framifrån och bakåt - en ritad
pil markerar fram. Ta en motorsida i taget. En
av de bakre lyftarna går ej att ta bort om man
inte tar bort hållaren som håller lyftaren nere
i motorblocket. När ni tagit ut lyftarna ska de
rengöras. Jag brukar ta avfettningsmedel. Det
sitter en liten fjädrande ring i toppen på lyftaren. Lossa den försiktigt (bild 3). Den har ibland
en förmåga att sprätta iväg när man lossar den.
Vänd därefter lyftaren upp och ner och knacka
försiktigt mot en träplatta eller liknande. Ta isär
delarna och tvätta dem noga. Blås också med

Bild 4
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tryckluft in i de små hål som sitter i toppen och
på sidan av lyftaren. Ren gör också mittdelen
på kolven (bild 4). Det är oftast i de små hålen

Bild 5
problemet sitter (bild 5). De blir igentäppta av
smuts och andra små partiklar och släpper då

inte in oljan i lyftaren. Om man tittar på underdelen av lyftaren ska den vara lite konvex
utåtbuktad för att den ska kunna rotera för att
minska slitaget.
När alla delar är rengjorda är det bara att montera ihop dem igen. Fyll nu en burk med motorolja och ställ i lyftarna i den med toppen uppåt,
luften kommer nu att långsamt bubbla upp och
lyftarna är fyllda med olja när ni monterar tillbaka dem i motorblocket. Återmontera därefter
stötstänger, vipparmsbryggan och ventilkåporna. Om ni tror att packningarna till ventilkåporna, insugningsrör och bröstplattan inte är
de bästa är det en bra ide att beställa nya innan
ni startar med jobbet. Nu återstår montering av
förgasarna samt anslutningar.
Lycka till!
Lars Amarald

Bra karl reder sig själv
Text och foto: Clifford Hellzén
Fanera, det var något som jag aldrig gjort, men
var nyfiken att prova på. Att hitta valnötsrotsfaner (det blev ett riktigt tungvrickarord) var inte
det lättaste. Vi har det stora företaget Fanerkompaniet som ligger vägg
i vägg med min arbetsplats,
men dom hade inget valnötsrotsfanér, och inte var det något som dom skulle kunna ta
hem heller, men dom gav mig
tips om ett företag i Sala som
levererade till yrkesskolor.
Ett telefonsamtal, och sommarstugan nära, så var det bara att snabbt åka
dit och köpa upp lite för kommande behov, men
hej och hå, det visade sig att dom hade inget
kvar och det sista som dom sålde var i dagarna
till någon som bodde i Sala och som skulle använda det till en finare bil. Jag anade nu att det
möjligtvis var Hans Gehlin som lagt beslag på
det sista partiet.
Kvickt in till Hans för att möjligtvis få del av
några bitar. Och Hans som är en hyvens man
delade broderligt med sig så att det skulle räcka

även till mig, jag minns inte om jag ens en gång
behövde betala för fanerbitarna, Men han har
fått en liten guldstjärna i kanten i min svarta
bok som heter ” Vänner som man minns ”

Då objektet (som visade sig var två stycken) var
kurvigt och även konkavt så var det lite trixigt
att få till det hela. Jag använde kontaktlim och
på den första så gick det riktigt bra att lägga på
fanéren, men när jag skull lägga på den andra så
blev det lite snett, så fanerbiten täckte inte underlaget. Kontaktlimmet sög fast direkt så det
blev till att sandpappra ner allt och börja från
början igen. För att ha möjlighet att justera faneret mot underlaget och med tanke på att jag inte
hade obegränsad tillgång till faner så beslutade
jag att använda vanligt trälim i stället, men det
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å andra sidan krävde ett antal tvingar att hålla
faneret mot underlaget tills limmet torkat.
Många tvingar blev det.

över fiberriktningen. Jag slipade faneren med
ett 400 papper och torrslipade med ett 800 våtslippapper, lackerade med båtfernissa ca 5 ggr
och våtslipade därefter med 1000 papper, detta
gjorde jag tre ggr. Den avslutande lackningen
försökte jag göra i badrummet, källaren, utomhus, för att slutligen göra det
i garaget och placerade då objektet så
nära taket som möjligt för att undvika
dammpartiklar. Det är nästan omöjligt
att undvika det helt och hållet, men
jag är ändå ganska nöjd med tanke på
mina högst begränsade faciliteter avseende lackeringsutrymmen.
Dessutom har jag skarvat i ett antal
småbitar på andra trädetaljer som hade
lite skador i ytterkanterna. Problemet
här var att mitt faner var lite tjockare
än det gamla, men jag slipade ner det
hela mycket försiktigt så att jag kom
ner till den gamla nivån.
Härutöver passade jag på att köpa en
regel 50 x 50 x 1200 av valnöt som jag

Slutresultatet
Det som jag möjligtvis är litet, litet, litet misnöjd med är att skarvarna mellan fanerbitarna
inte blev sådana som man vanligtvis ser RollsRoyce har.
Problemet var att även med den mest skarpslipade skalpell så var det svårt att skära tvärs
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sågat ner. Jag därefter fräst ut en klack som skall
användas till vindrutan överdel, som saknades.
Kostnad: 6 cl lim, 0,5 l fernissa, ett antal slippapper, kanske 150 kr plus många, många, många
timmar av roligt arbete som ger en tillfredställelse för själen.

bentley
continental flying Spur
världenS SnabbaSte limouSine

bentley Stockholm
Strandvägen 7, 114 56 Stockholm
Tel 08-661 07 50 E-post info@bentley-stockholm.com
www.bentley-stockholm.com

SPIRIT OF ECSTACY
The Story of the Spirit of Ecstasy
Text och foto: Jan Segerfeldt
Hon är världens mest kända kylarprydnad.
Nej hon heter inte Flying lady! Och inte Silver
Lady eller Emily heller! Möjligen skulle Eleanor
i så fall ha varit ett mer adekvat namn men så
vitt jag vet har den aldrig kallats så. Statyettens ursprungliga namn är faktiskt The Spirit of
Speed. Konstnären Charles Sykes hade skapat
en vacker liten staty i art noveau-stil för bilar
med det namnet. Det är troligen den allra första kompletta kylarmaskoten på en engelsk bil
i världshistorien. Namnet The Spirit of Ecstasy
kom först senare efter att den hade kommit i
produktion. Men varför gjorde man en så stor
sak av den här lilla tingesten egentligen? Varför
valde Rolls-Royce en speciell egen kylarprydnad? Vem har gjort den och vem föreställer
den?
VULGÄRT?
Omkring 1910 hade det blivit närmast en mani
hos vissa nybilsköpare att förse grillen med en
skojig kylarprydnad. Sådana kunde köpas av
alla sorter men mest populära var de som gjorde
narr av den förhatliga polisen som stod och lurpassade vid vägarna i jakt på fartsyndare men
även avbildningar av olika djur var vanliga som
utsmyckning på bilkylare till diverse bilmärken.
Direktionen hos Rolls-Royce Limited tyckte inte
om att man satte sådana groteska eller löjeväckande figurer på den distingerade grekhistoriskt
inspirerade kylargrillen på Rolls-Roycebilarna.
”Vi har alltid strävat efter att utseendet på en
Rolls-Royce ska vara så vackert som möjligt.
Våra ideal för bilen är renhet i linjeföringen
och ett allmän elegant utseende” skrev de i ett
särskilt uttalande i mars 1911. Det var därför
företaget hade bestämt sig för att vända sig till
en erkänd konstnär för att kunna erbjuda en
passande och elegant prydnad för bilens front.
Den skulle uppfylla högt ställda krav för att
skapa en upplevelse i Rolls-Royce anda genom
en kombination av fart och tystnad, avsaknad
av vibrationer, stark energi, en vacker livsorganism (!) samt utstråla en enastående skönhet,
likt en gudinna. Förebilder som nämndes var
galjonsfigurerna på stora segelfartyg.
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När Sykes ingick en överenskommelse med
Rolls-Royce i mars 1911 bar den skulptur han
redan hade tagit fram den 6 februari 1911 arbetsnamnet The Spirit of Speed. Det mesta om
hur den här uppgörelsen kom till är fortfarande
höljt i dunkel. Eftersom alla som var med på
den tiden numera är avlidna lär vi knappast
någonsin få fram hela sanningen. Till exempel
var det ett rykte som sa att som modell för statyetten hade stått Eleanor Thornton, som var
Sykes sekreterare men också älskarinna (fast
det kallades personlig assistent på den tiden)
åt John Scott-Montagu, sedermera Lord Montagu of Beaulieu nr 2, en entusiastisk motorist
mest känd för att ha gjort engelska kungahuset
intresserat av bilar och särskilt av märket Daimler. Men är historien om henne verkligen sann
eller är den bara en populär myt?
THE ELEANOR THORNTON STORY
Eleanor Thorntons roll i Rolls-Royce-historien
har varit svävande. Det var egentligen först

genom att Lord Montagu nr 3 forskade bland
pappans gamla handlingar som man har fått
större klarhet. Sykes jobbade inte bara som seriös konstnär utan han var också engagerad som
frilansande illustratör för motortidningen The
car illustrated. Genom detta träffade han många
av dåtidens framstående bilföretagare, bland
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annat Claude Johnson, som var vd på RollsRoyce Ltd, och Lord Montagu, som hade köpt
en Rolls-Royce Silver Ghost. Det tros vara efter
en resa som passagerare i lordens Silver Ghost
som Sykes fick inspirationen till att göra en staty som personifierar bilens tysthet,
kraft och skönhet.
Eleonor Thornton
var en mycket
attraktiv kvinna
i sina bästa år.
Hon umgicks i
konstnärskretsar
och det förekom
att hon också
stod modell för
några
konstnärer. Därför är det
inte konstigt att
hon stod modell
för flera av de
mer eller mindre
avklädda kvinnobilder som Sykes
tecknade som illustrationer i automobiltidningarna. Det finns
en bronsstaty där
modellen är helt
avklädd förutom
att hon håller upp
en klase vindruvor i händerna
och som kallas
Bacchante. Även
denna anses vara en avbildning gjord av Sykes
med Eleonor Thornton som modell.
De som kände Eleonor Thornton på den här tiden lär ha sagt att ”hon inte tyckte om att ha
kläder på sig och älskade livet och friheten”
vilket får uppfattas som att hon var så fri från
konventioner att det var på gränsen till oanständighet i dessa överklasskretsar där hon rörde
sig. Men även om hon nu skulle ha poserat för
andra konstnärers skulpturer är det väl inget
konkret bevis för att det är hon som är modellen för The Spirit of Ecstasy? Nej, det finns inga
så tydliga bevis. Men det mesta tyder ändå på
att det var hon som var modellen. Det är Lord

Montagu nr 3 också helt övertygad om efter
att han gjort långtgående undersökningar i sitt
material. Bland annat har den läkare som skötte
Lord Montagu nr 2 sagt att ”det var onödigt att
de satte Eleanors huvud på statyetten”. Han
måste ju ha vetat.
Jo Sykes, dotter till
Charles Sykes, är
mer tveksam. Hon
menar att hennes
far inspirerats av
flera olika modeller som han anlitade men tror ändå
att Eleanor Thornton var den viktigaste av dessa.
Tyvärr
slutade
hennes liv mycket
tragiskt. Hon dog
i december 1915
när hon medföljde
Lord
Montagu
ombord på P & O
lines fartyg SS Persia på väg mot Indien. Fartyget blev
träffat av en torped utanför Kreta
i Medelhavet och
335 personer dog
när fartyget sjönk.
Hon var alltså en
av de förolyckade
men hennes kropp
återfanns aldrig.
Lord Montagu räddades mirakulöst men Eleanor var borta. Först efter sin död 1939 avslöjade
Lord Montagu att han hade haft en kärleksaffär
med sin personliga assistent Eleanor Thornton.
Han sörjde henne mycket. ”Stackars Thorn”,
suckade han, ”det var fruktansvärt”.
STANDARDMODELLEN
Statyetten som kom att pryda så gott som alla
kylare på Rolls-Royce Silver Ghost från 1911,
blev standardiserad efter första världskriget
och förekom på Rolls-Royce Twenty redan från
introduktionen 1922 av den lilla modellen. Den
ingick i standardutrustningen men kostade
ändå extra. Före andra världskriget var priset
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BENTLEY MULSANNE TURBO, STD SALOON, 1983
LHD, chassinummer: DCX 07687. En extremt fin Bentley
Turbo med få mil på mätaren. Lackerad i blå metallic och
med magnolia inrede.
Nuvarande ägaren har under många år låtit oss sköta
denna klenod
Pris: SEK 295 000.-

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT II 1990, RHD
Chassinummer: LCH 33310. En snygg Silver Spirit
av nyare typ. Mörk blåmetallic med inredning i
ljust skinn med blå sömmar och mattor. Extramattor
medföljer. Bilen kom till Sverige 2006 då den engelske ägaren flyttade till Överkalix. Väldigt mycket bil
för pengarna..
Prissänkt: 215.000:- !!!

BENTLEY TURBO R STD SALOON 1986, LHD
Chassinummer: LCX 32063. En av de absolut finaste
turbobilarna i Sverige. Svensksåld med endast 42 000
km på mätaren. Röd med magnolia inrede och bord bak.
Dubbla extra mattor, ”Flying B” på grillen, extra emblem
på C-stolpen, original biltäcke mm, fullservad
Pris: SEK 395.000:VI HAR ALLTID CA. 30 ROLLS-ROYCE &
BENTLEY TILL SALU FÖR VÅRA KUNDERS
RÄKNING.
RING FÖR MER INFORMATION

BENTLEY MULSANNE TURBO STD SALOON 1986
LHD, chassinummer: GCX 14311. Denna grafitgråmetallic bil har magnolia läderinrede och bord bak. Bilen
är såld ny i Sverige och är i ett mycket fint skick. Vi har
servat bilen under stor del av dess liv. Endast 52.000
km.
Pris: SEK 345.000.-

BENTLEY MULSANNE, STD SALOON, 1981, RHD
Chassinummer: BCH 02037. En mycket snygg Mulsanne, med fin inredning. Karosseriet kan behöva lite
rostlagning på skärmkanter och lacken är litet sliten.
Bra motor och en trevlig bil för ett extremt lågt pris.
Bilen har just reparerats i vår verkstad för 25.000:- och
blivit nybesiktigad.
Pris: SEK 99 000.-

BENTLEY TURBO R, STD SALOON, 1991, LHD
Chassinummer MCX 33957. Bilen är lackerad i grå metallic med matchande inrede. Den är i bra bruksskick.
Påkostad hos Rohdins Automobile Service AB det senaste året.
Pris: SEK 345 000:-

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden
Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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i England för en statyett fyra eller sex guineas.
(Ett pund växlades normalt i 20 shilling medan
en guinea motsvarade 21 shilling. Det var vanligt att man betalade sin läkare eller advokat i
guineas liksom man handlade konst, hästar och
pälsar i guineas enligt traditionen. Som ni vet
är idag ett engelskt pund alltid 100 pence. Livet
har blivit mer ordinärt nu för tiden!)

gjordes också av Sykes och uppfyller ungefär
de krav som ställts på Spirit of Ecstasy men
kvinnan har en annorlunda kroppsställning
och statyetten kallas The Whisper”. Det andra
undantaget är den kylarprydnad som används

Sykes menade att hans utsökta gudinna är en
”spirit of ecstasy”, en extasens ande, som förkroppsligar njutningen i att vara på väg, en
hyllning till att färdas som nöje, med sin insvepning av ett tunt klänningstyg fladdrande i
fartvinden så det lät som ljuv musik och med
armarna utsträckta åt sidorna och med ansiktet
riktat framåt i bilens färdriktning med blicken
stadigt fäst mot målet för resan.
Företagets ansvariga blev så nöjda med kylarprydnaden som Sykes hade gjort och framför
allt att den blev så väl mottagen av den trogna
köparkretsen att de 1920 anmälde den till en
tävling i Paris om världens bästa kylarmaskot.
Sykes visste inte om detta förrän efteråt, när de
överraskande kom hem med guldmedaljen för
förstapriset i tävlingen. På medaljen står det inskrivet ”L´Auto 1920” på ena (fram-)sidan och
”à Monsieur Sykes, Concours de Buchons de
Radiatours, Premier Prix” på andra (bak-)sidan.
Världens bästa kylarmaskot på världens bästa
bil alltså!
Det lär vara ytterst få Rolls-Royce som såldes
utan Sykes statyett på kylaren. Om undantag
har
skett
är det nog
ingenting
fabriken vill
göra något
större väsen av. Men
det
finns
trots
allt
två undantag som är
kända. Den
ena satt på
Lord Montagus Silver
Ghost. Den
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av engelska kungahuset. Den specialgjordes för
drottning Elisabeths Rolls-Royce Phantom IV H
J Mulliner State limousine men inte av Sykes.
Den visar Sankt Göran när han dödar draken.
Vissa delar av figuren visade sig vid fabrikens
vibrationstester vara så klena i konstruktionen
att de skulle kunna brytas av, så Rolls-Royce
ingenjörer godkände den inte för bruk på bilen
förrän den hade modifierats i enlighet med deras krav.
UNDERENTREPRENÖRSARBETE
Det kan framstå som anmärkningsvärt att det
inte var Rolls-Royce som ansvarade för tillverkningen av statyetten utan faktiskt Charles
Sykes personligen. Han hade ensamrätt på tillverkningen och styrde själv över leveranserna.
Rolls-Royce var således helt beroende av honom för fortlöpande tillgång på statyetter. Efter
1928 överlät han arbetet att personligen syna
varje statyett som tillverkades till sin dotter Jo.
Hon fortsatte arbetet till 1939. De statyetter som
gjordes mellan 1911 och 1950 signerades på ba-
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sen med Charles Sykes eller C Sykes, följt av RR
Ltd och datum February 1911, Feb 6, 1911 eller
6.2.11. Den kortare signaturen användes från
1928. På högra vingen skrevs in ”trade mark
reg” och på vänster vinge stod det ”reg US pat
off”. De statyetter som gjorts efter 1950 av RollsRoyce saknar signatur.
TILLVERKNINGSTEKNIKEN
Tillverkningen av maskoten skedde enligt den
så kallade Cire perdue eller Lost wax-metoden.
Den går ut på att man börjar med att göra en
modell i vax omgiven av mjukt gips som får
härda innan man upphettar massan så att vaxet
rinner ut och lämnar en hålighet som sedan fylls
med smält metall. När denna kyls ner knackas
gipsen bort och kvar blir en exakt avbild av vaxmodellen fast nu i metall. Under processen med
vaxmodellen gjordes mycket handarbete för att
få den så fin som möjligt. Vax är ett lättarbetat
material som man kan skära i för att ta bort diverse små imperfektioner. Det innebär att varje
färdig statyett är olika mycket arbetad beroende
på behovet av korrektion. Därmed blev också
ingen statyett exakt lik den andra. Gjuteriarbetet utfördes först av en italienare vid namn
Angeloni men efter hans död tog en Lemonnier
från Jersey över. Assisterade gjorde miss Bond
som ansvarade för vaxmodellerna. Alla övervakades noga av Charles Sykes och senare av Jo
Sykes. Skulle det visa sig att någon detalj inte
var till upp till deras standard skrotades statyetten omedelbart.
Den färdiga maskoten bestod mest av vitmetall
och senare av brons men efter hand övergick
man till en blandning av koppar (85 %), zink (7
½ %) och tenn (7 ½ %). Ytbehandlingsmaterialet var först nickel men från början av 1930-talet
valde man krom över nickel. Då uppstod problem med kromet som var poröst, vilket medförde fläckar och små ytskador. Genom att ta
bort tennet och bara använda 90 % koppar och
10 % zink blev resultatet betydligt bättre men
det blev svårare att utföra själva gjutningsarbetet, eftersom den här blandningen inte flöt lika
bra under uppvärmning. Det finns de som tror
att man kunde få maskoten i solitt silver eller
guld men detta är bara en myt. Det gjordes aldrig några kylarprydnader helt i guld eller silver.
Det kan vara denna myt som gjort att de har blivit så stöldbegärliga. Visst har man kunnat spe-

cialbeställa sin maskot i silver eller guld men då
gäller det bara en ytbehandling. Naturligtvis
finns det alltid några få undantag. Ett sådant
är den exklusiva specialmodellen Rolls-Royce
Phantom Centenary 2004 som hade solitt silver
i figuren i kombination med rött RR-märke på
kylaren. Den statyett som Rolls-Royce Ltd använde i tävlingen 1920 är också speciell men
den är faktiskt ”bara” guldpläterad.
UTVECKLINGEN 1911-2006
Statyetten har förändrats genom åren även om
den har behållit sin ursprungliga karaktär ända
fram
till
n u va r a n d e
Phantom
”made
by
BMW”. Redan på 1920talet började
bilarna uppnå allt högre
marschfarter
och vägarna
blev bättre.
Det
uppstod
krav
att statyetterna skulle
vara
mer
strömlinjeformade.
Sykes gjorde
då en andra
maskot som
fick en något mindre
frontalyta. Det blev en knästående kvinna men
fortfarande med samma fladdrande draperier.
En ny överenskommelse undertecknades mellan företaget och Sykes den 26 januari 1934 för
produktion av den knästående versionen ofta
kallad The Kneeling Lady. Den var reglementsenligt märkt med ”C Sykes 26.1.34” och tillverkades fram till 1948 av Sykes som då var 73 år
gammal. Därefter tog Rolls-Royce över ansvaret
för tillverkningen. Då passade man på att byta
material till rostfritt stål. Nu kunde man också
använda sig av en mer förfinad precisionsteknik
vid tillverkningsprocessen så att figuren kunnat
göras mer detaljrik än någonsin. Charles Sykes
avled 1950 och Jo Sykes (gift Phillips) 1979.
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Stayetter gjordes inte bara för placering på bilar. Många andra varianter framställdes genom
åren av Sykes för att pryda allt från askkoppar till lampor och tävlingstroféer. Även några
stora ”riktiga” statyer gjordes för att pryda de
flotta bilutställningslokalerna i London, Paris
och New York. De fem eller sex 56 centimeter
höga originalstatyerna gjordes i brons ställda
på marmorfot. På senare år har man hållit sig
till enklare plastmaterial i de stora utställningsexemplaren men de ser ändå rätt ”äkta” ut.
Den knästående kylarprydnaden (8,5 cm hög)
användes på Rolls-Royce Silver Wraith och Silver Dawn och Phantom IV fram till mitten av
1950-talet. Sedan upphörde den att användas i
cirka 25 år men kom tillbaka på 1980-talet speciellt för de bilar som köptes av kunder i Mellanöstern. Rolls-Royce Silver Cloud som kom
1955 hade Spirit of Ecstasy i sitt ursprungliga
stående utförande fast nu något mindre än de
tidigare och denna fortsatte även på Silver Shadow med en fjädrande fot som en eftergift till
det trafiksäkerhetstänkande som då började bli
modernt. Varje kylarprydnad testades på färdig
bil med en träkula klädd med gummi 165 mm
i diameter som vägde 6,8 kilo för att se att den
uppfyllde företagets säkerhetskrav vid en kollision med fotgängare. På 1980-talets Rolls-Royce
Silver Spirit blev den ”retractable”, vilket innebär att den vid en stöt viker undan helt och för-

svinner ner i ett gömställe inuti kylaren. Den
fick lyftas upp igen för hand. Man kunde också
förse den med ett inbyggt stöldskydd. På nyaste
Phantom har man gjort så att ägaren genom en
enkel knapptryckning själv kan bestämma när
den ska vara uppe eller nere. Bra när man ska
parkera och lämna bilen.
Statyetten blev allt mindre med åren. Från att
ha varit cirka 18 cm (7 inches) krympte den till
11 cm på Silver Cloud och med början 1996 på
Rolls-Royce Silver Spirit III gjorde man den ytterligare något mindre, nu krympt till 9 cm (3 ½
inches), alltså till bara hälften av den ursprungliga höjden när den introducerades 1911.
Lord Montagu skrev en dikt till statyetten (eller
var det till Eleanor?) redan 1912 och vars sista
vers går så här:
”I´m the little silver fairy,
Wed to the car of my choice,
Roaming the whole world over,
Enthroned on my grey Rolls-Royce.”
Observera att Fredrick Henry Royce aldrig någonsin använde Spirit of Ecstasy-maskoten på
de bilar han körde. Han var inte särskilt förtjust
i kylarprydnader oavsett vem som hade gjort
dem. Även om han aldrig uttalade sig om det,
finns det grundad anledning att anta att han var
rätt belåten med att Sykes statyett blev RollsRoyce standard, hellre än att köparna monterade på sin bil någon av alla de prydnader, den
ena värre än den andra, som fanns att tillgå på
den allmänna marknaden. Det är inte heller någon tvekan om att Charles Sykes fina skulptur
har blivit en viktig del, kanske den allra viktigaste, av Rolls-Royce varumärke.
BIBLIOGRAFI:
Rolls-Royce Motors Journal No 15 1979 s 29f
”The Spirit of Ecstasy”, Rolls-Royce Motors Car
Division försäljningsbroschyr TSD 4168, tryckt i
1 000 ex i jan 1976
Automobile Quarterly Volume V, No 1 1966, Artikeln ”Spirit of the flying lady” av Lord Montagu of Beaulieu
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Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S 50 år
Text: Jan Möller
Bild: Jan Möller och Rolls-Royce Motor Cars
Tack till Anders Rohdin för internt undervisningsmaterial!
Vi svenska Rolls-Royce- och Bentleyentusiaster
har anledning att vara litet stolta. I april 1955
presenterades nämligen stora nyheter från
Rolls-Royce i Crewe: Man kunde tillkännage
en för världen helt ny modellserie vid namn
Rolls-Royce Silver Cloud respektive Bentley SSeries, två vackra modeller med påtaglig grace,
elegans och karisma. Och när dessa sedermera
på traditionsenligt vis ställdes ut till allmän beskådan på London Motor Show på Earls Court
så fanns det två bilar i montrarna att titta närmare på – en Bentley S och en Rolls-Royce Silver Cloud – båda av årsmodell 1955 och båda
numera hemmahörande i Sverige! Bentleyn ägs i
dag av Anders Rohdin i Trollhättan. Bilen är på
väg att gå en ny vår till mötes, eftersom Anders
f n är i färd med att renovera den till nyskick.
Även Clouden har en svensk ägare, nämligen
Alf Svensson i Motala. Alfs bil är fortfarande i
ett mycket fint originalskick. Båda bilarna fanns
f ö på plats vid Rohdins garageträff i Trollhättan
hösten 2005, vilket onekligen var litet speciellt,
särskilt med tanke på att man då uppmärksammade just dessa modellers 50-årsjubileum.
Vad var det då som ledde till att Silver Cloud
och Bentley S blev som de blev? För att förstå
detta får man gå tillbaka ett par decennier i
historien. Redan 1937 inleddes ett revolutionerande projekt på Rolls-Royce - i realiteten de
facto med syfte att i varje fall delvis bryta med
Henry Royce grundläggande idéer. Man menade nämligen – med bl a 30-talets djupa världsdepression i färskt minne - att det i framtiden
inte längre skulle gå att tillverka bilar helt ”regardless of cost”, d v s för kunder med i princip
helt obegränsade ekonomiska tillgångar. Men
då som nu gällde väl det gamla talesättet: ”Den
som behöver fråga om priset har inte råd med
en Rolls-Royce.” I slutet av 30-talet minskade
dock volymerna av Rolls-Royce och Bentley
från den dåvarande fabriken i Derby drastiskt
till bara hälften av volymerna före Phantom III
med sin V12:a och ett pris därefter. Radikala
förändringar krävdes med andra ord och det
snabbt. Henry Royce egen sista modell – hans
”mästerverk” Rolls-Royce Phantom III - blev

alltså också den sista att konstrueras utgående
från Henry Royce ambition sedan 1904 med
perfektion som främsta och enda ledstjärna och
utan hänsyn till därav följande (extremt höga)
kostnader. Som vanligt tillverkades dessutom
karossen till Phantom III av fristående karosstillverkare, även dessa med extrem lyx, elegans,
komfort och perfektion som främsta ledstjärnor
och ett pris därefter. Allt färre kunder hade de
facto nu råd med dessa sanslöst dyra bilar.
Man blev alltså tvingad att börja konstruera och
tillverka utifrån en mera realistisk approach,
alltmedan volymerna minskade än mer. Redan
före andra världskriget byggde man så de facto
den första modellen med helt standardiserad
och fabriksbyggd kaross: Bentley Mark V, som
lanserades 1939 på bilmässorna i Paris och London. För att få ordning på tillverkningen av
karosser köpte man 1939 helt enkelt in en fristående karosstillverkare, nämligen Park Ward.
Man hann dock bara bygga 18 chassien och 11
karosser innan andra världskriget bröt ut. RollsRoyce fick nu i stället i uppdrag att ägna sig åt
krigsproduktion. Framför allt handlade det om
tillverkning av enorma volymer av flygmotorer.
Närmare 170 000 flygmotorer tillverkades under
kriget, av bl a säkerhetsskäl i tre olika fabriker:
den tidigare bilfabriken i Derby, en nybyggd
fabrik för flygmotorer i Crewe och ytterligare
en i Skottland. Dessutom byggdes ett stort antal
motorer för stridsfordon av olika slag. I dessa
sammanhang kom dock Rolls-Royce passion
för perfektion och därmed följande helt unika
driftsäkerhet åter väl till pass. Svårigheterna att
reparera krånglande motorer i luften eller under pågående framryckning på marken är som
bekant betydande…
Efter andra världskriget låg så England, stora
delar av Europa och många andra delar av världen bokstavligen i ruiner. Många av Rolls-Royce tidigare kunder hade dessutom blivit ruinerade eller åtminstone betydligt fattigare under
kriget. Det var då än mer tydligt att ”regardless of cost” inte längre var tillämpligt. I stället
skulle man därför även på Rolls-Royce inrikta
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sig på serieproducerade ”standardmodeller”
– ”standard steel saloons”, som med ”massproduktion” (nåja) skulle kunna tillverkas till mera
rimliga kostnader än tidigare modeller. Men allt
är som bekant relativt. Det handlade ju fortfarande om bilar med ett pris som var åtminstone
tio gånger högre än vanliga standardbilar, dvs i
praktiken utom räckhåll för de flesta bilköpare.

1939 – en sexa på 4.2 liter. Just ”billighetsmodellen” Wraith (allt är dock som sagt relativt) var
den första modell som kommit till stånd byggande på de nya idéerna med rationalisering
och standardisering och en därav följande mera
verklighetsnära approach när det gäller kostnader än tidigare. Även Wraiths kaross hade dock

När man nu skulle börja med att bygga kompletta bilar behövde man dock en större fabrik.
Det bestämdes därför att den tidigare bilfabriken i Derby, snart fyrtio är gammal, även efter
kriget skulle användas för flygmotortillverkning. I stället byggdes den 1939 byggda och
därmed mera moderna fabriken i Crewe om
under ett års tid. Den stod så 1946 färdig för
bilproduktion.
Man utgick så ifrån vad man hade: Chassiet
från sista förkrigsmodellen Bentley Mk V modifierades något och man tog i princip även en
motor man använt före kriget. Detta resulterade
så i de båda nya modellerna Bentley Mk VI – en
modell med standardkaross främst avsedd för
hemmamarknaden – samt Rolls-Royce Silver
Wraith med två olika axelavstånd, avsedd enbart för specialkarosser. Man införde nu för första gången individuell framhjulssupphängning.
Frånsett detta byggde chassiet till stor på Phantom III:s och därefter Rolls-Royce Wraiths chassie, dock väsentligt förenklat. Motorn övertogs
i huvudsak från Rolls-Royce Wraith från 1938-

Rolls-Royce Silver Dawn med känd ägare
tillverkats av karossmakare, men nu skulle det
alltså bli andra tider.
Chassien till Rolls-Royce Silver Wraith kom dock
att beställas i begränsade antal. Varumärket
Rolls-Royce hade därför potential för större volymer. 1949 introducerade man således även en
Rolls-Royce-version av Bentley Mk VI – the Silver Dawn, från början enbart för export, främst
till USA. Standardkarosserna kom som tidigare
från Pressed Steel, även för Silver Dawn. Park
Ward fick som tidigare koncentrera sig på specialkarosser. Först 1953 blev Silver Dawn möjlig
att köpa för brittiska kunder. 1952 hade Mk VI
ersatts av en faceliftversion – Bentley R-type,
som kom att finnas i produktion fram till 1955.
Framför allt hade R-type en helt ny akter: längre
och med större bagageutrymme. Man kanske
därför i stället därför borde säga backlift i stället för facelift… Redan året före hade dessutom
motorn ökats i storlek.
Försäljningen av de olika modellerna från Crewe
började rulla på. Världens biltillverkare började
dock nu att presentera nya och moderna bilar
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på löpande band. Detta gällde även såväl amerikanska som europeiska lyxbilstillverkare, som
dessutom alla erbjöd produkter som betingade
ett betydligt lägre pris än de som tillverkades i
Crewe. 1952 började man därför även i Crewe
inse att det snart var dags för ersättare till Bentley R-type och Rolls-Royce Silver Dawn – båda
alltså ”Standard Steel Saloons”. Även om man
ökat motorvolymen och bagageutrymmet var ju
chassiet fortfarande i huvudsak på förkrigsnivå
och designen i huvudsak från 1946. Det var med
andra ord dags för modeller av mera modernt

Rolls-Royce Silver Dawn 1954

duktionen var £ 4 796 och Bentley S betingade
ett spris på £ 4 669, eftersom Bentleys kylare var
enklare att tillverka. Jag förmodar att en Volvo
PV 444 på den tiden kostade mindre – i svenska
kronor! De nya modellerna, som började levereras i maj 1955, blev snabbt populära i USA.
Redan från början mer än fördubblades därför försäljningen på denna lukrativa marknad.
Detta var dock ingen slump. Man hade redan
i konstruktionsstadiet utformat bilarna för att
passa i USA med bl a stora innerutrymmen och
yttermått, lätt styrning och mjuk fjädring. Man
gick dock inte alls så långt som de amerikanska biltillverkarna gjorde i dessa avseenden
vid samma tid. För att ytterligare tillfredsställa
amerikanska kunder kunde exportbilar redan
från våren 1956 extrautrustas med styrservo.
Föraren kunde nu nysa utan att tappa kontrollen över bilen, något som ansågs mycket viktigt
i USA… Automatlådan från GM var redan från
början standard, men man kunde även erbjuda
kunderna en manuell växellåda i Bentley S om
så önskades. Denna möjlighet togs dock bort
1957. Och för att ytterligare locka amerikanska
kunder erbjöd man även från 1957 en luftkonditioneringsanläggning från Chrysler i modeller
för export.
Ända sedan 1952 hade man med bl a amerikanska marknaden i tanke kunnat få Silver Wraith
utrustad med automatlåda – GM:s amerikanska
men Derby-byggda Hydramatic med fyra växlar och vätskekoppling. Ingen annan brittisk biltillverkare kunde f ö vid denna tid erbjuda en
automatisk växellåda. 1952 var ett år av ytter-

snitt. Återigen hade man rationalisering och
standardisering som ledstjärna. De nya modellerna skulle därför bl a bli än mer lika än
tidigare. För första gången skulle Bentley
och Rolls-Royce även ha samma motor
– en rak sexa på 4.9 liter bestyckad med
dubbla SU-förgasare. Och för första gången överfördes kraften till såväl fram- som
bakbromsar på hydraulisk väg. Man hade
nu två kretsar i bromshydrauliken och ytterligare en mekanisk: hängslen, livrem
och säkerhetsnålar… Men ändå var det så
att bromsarna av konstruktionstekniska
skäl -- läs mekanisk bromsservo -- fungerade dåligt i låg fart. Många Rolls-Royce Bentley Continental R 1952, fixed head coupe
Silver Cloud och Bentley S har därför buckligare betydelse: Det var då man lanserade den
lor på stötfångarna…
legendariska Bentley R-Type Continental, en anRolls-Royce Silver Cloud och Bentley S presen- däktigt vacker tvådörrad, fyrsitsig coupé, som
terades i april 1955. Silver Clouds pris vid intro- försågs med slanka, ytterst eleganta lättviktska-
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rosser helt av aluminium och blev världens
då snabbaste fyrsitsiga bil. Även inredningen
gjordes med tanke på att spara vikt. Sätena är
därför betydligt slankare än vanligt i en Bentley.
Karossen (konstruerad av Rolls-Royce själva)
var således en högst väsentlig del i det totala
konceptet för att spara vikt. Trots att man själva
ägde Park Ward fick H J Mulliner i London kontraktet på dessa. (Mulliner köptes sedan 1959
av Rolls-Royce, för att 1962 slås samman med
Park Ward.) Det var den dyraste Bentleyn dittills och dessutom den snabbaste – närmare 120
miles per hour, dryga 190 km/tim. Bilen avsågs
(efter att ursprungligen enbart ha levererats på
export) att användas för snabba långfärder på
Europas motorvägar. Totalt tillverkades fram
till 1955 totalt 208 R-type Continental, endast
15 av andra karosstillverkare än H J Mulliner.
Modellen blev inte bara en bil – den blev en
ikon för brittisk bilindustri vid denna tid. 1950
– 1956 byggde man dessutom 18 chassien till
Rolls-Royce Phantom IV, en modell som enbart
levererades till kungligheter och statschefer,
varav hela fem stycken till det engelska hovet.
En behölls dessutom av fabriken i Crewe - för
snabba varuleveranser…

Rolls-Royce Silver Cloud
Designen på Silver Cloud och Bentley S uppfattades av många kunder som extremt vacker
för sin tid, vilket dock hade till följd att de fristående karosstillverkarna fick allt svårare att
motivera kunderna att betala väsentligt mycket
mer för en bil med specialkaross. Endast ungefär tio procent utrustades därför med specialkarosser. Standardmodellerna var nu dessutom
betydligt större än tidigare, vilket även tog udden av argumentet att en bil med kaross från en
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fristående karosstillverkare alltid var större och
rymligare. Inredningen i standardmodellerna
höll även bästa fristående karrossmakarklass:
Connollyläder, Wiltonmattor och blankpolerad
valnötsrot så långt ögat kunde se. Standardkarosserna kom dock som tidigare från Pressed
Steel Company, ett företag med något skamfilat
rykte. Men varje kaross fick sig en rejäl duvning
vid ankomsten till Crewe, varför de ändå till
slut blev av högsta klass finishmässigt. Redan
på dessa modeller var motorhuv, bagagelucka
och dörrar gjorda av aluminium för att spara
vikt, även om låg vikt kanske inte precis är det
främsta kännetecknet för bilar från Crewe… I
motsats till tidigare modeller var nu framdörrarna hängda i framkant, ett nytt tecken i tiden.
Ramens vridstyvhet var ungefär 50 % högre än
för föregångaren Bentley R-type. Hjulen var en
tum mindre: 15 tum.
Köparna av Rolls-Royce och Bentley är ju ofta
konservativa till sin smak. Även om de nya
modellernas design uppfattades som vacker,
kanske den var något ålderdomlig redan när
den kom 1955, vilket egentligen berodde på att
designen i princip spikades redan 1951, fyra år
före lanseringen. 1955 hade ju många av konkurrenterna redan gått ifrån markerade framoch bakskärmar och hade istället hela karossidor: jämför t ex Volvo PV:s design med Amazon, som väl kom 1956.
Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S övertog sin drivlina från Bentley R-type Continental i sin sista version från 1954. För övrigt var
det mesta nytt i förhållande till föregångarna,
även om man behållit lösningen med separat
chassi och kaross, liksom trumbromsar. Under
de tio åren från krigsslutet hade man sålt fler
Bentley än Rolls-Royce, och för de första versionerna såldes tre Bentley S1 på två Silver Cloud

Bentley S1 Continental 1955 Park Ward
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I, men efter introduktionen av Silver Cloud II
blev förhållandet det omvända. Från 1959, då
man introducerade Silver Cloud II och Bentley
S2 med sin nya V8 på 6.2 liter var dessutom de
båda versionerna tekniskt helt identiska, frånsett kylare och märkesbeteckningar - ett tidigt
exempel på badge engineering som det numera
brukar heta. Man hade dock mycket stora problem att få plats med V8:an under motorhuven,
bl a med resultat att man måste demontera ett
framhjul för att kunna lossa samtliga tändstift
på en Cloud med V8…
Motoreffekten avslöjades som vanligt inte offentligt. 1955 sägs den dock ha varit c:a 155 hk,
men den ökades sent 1957 till c:a 178 hk. F o m
senare delen av 1957 kunde man även beställa
en c:a 10 cm längre LWB-version för bättre
benutrymme i baksätet. Denna tillverkades av
Park Ward och fanns att få med eller utan mellanruta.
1959, 14 år efter krigsslutet, kunde man således
från Crewe annonsera en helt ny motor, faktiskt
den första på 20 år. Det var en mycket modern
motorkonstruktion påtagligt inspirerad av nya
amerikanska motorer - en V8 med cylinderblock i aluminium. Den var därför även lättare
än den tidigare raka sexan. Motoreffekten var c:
a 200 hk och toppfarten ökade från 165 till 180
km/tim och accelerationen 0-100 km/tim från 13
till 11.5 sekunder. Servostyrning blev nu standard, vilket även gjorde att rattdiametern kunde minskas. Ungefär samtidigt ersatte Crewe
även Silver Wraiht med Phantom V, den senare
tekniskt till stor del en Silver Cloud II, men med
betydligt längre hjulbas. Nu kunde även ”vanliga” kunder få köpa en Phantom.

Rolls-Royce Silver Cloud III

1962 kom nästa version: Silver Cloud III och
Bentley S3. Dessa var bl a avsedda att förbereda
publiken inför vad som skulle komma tre år senare, dvs Silver Shadow och T-type. De fick därför fyra strålkastare och en lägre kylare och därmed motorhuv framtill samt framskärmar med
tydligt släktskap till efterföljarna. Cloud III/S3
fick dessutom högre motoreffekt, c:a 215 – 220
hk. Toppfarten ökade därmed till 188 km/tim
och accelarationen 0-100 gick på under 11 sekunder. Rolls-Royce kom nu att säljas i än större
volymer än Bentley. Elhissar blev standard och
soffan fram ersattes av två separata säten. Continentalmodellerna för specialkarosser var fortfarande lättare. Som jämförelse var toppfarten
här 205 km/tim och accelerationen 10 sekunder.
LWB-versionerna var å andra sidan långsammare pga sin högre vikt.
Det separata chassiet underlättade för fristående
karossmakare att göra specialkarosser. H J Mulliner och Park Ward gjorde t ex mycket vackra,
öppna tvådörrarsbilar, såväl Bentley som RollsRoyce. Likaså gjordes många mycket eleganta
Bentley S-Type Continental tvådörrarcoupéer
under hela perioden mellan 1955 och 1966. Eftersom de oftast gjordes med lättviktskarosser
i aluminium och även hade ett lättare chassi
hade de som sagt bättre prestanda än standardmodellerna.
En annan ikon från denna tid blev den fyrdörrade Continental Flying Spur från H J Mulliner,
byggd på det lättare Continental- chassiet. Den
fanns först enbart som Bentley, men kunde under Silver Cloud III-eran även beställas i RollsRoyce-utförande. En känd svensksåld RollsRoyce Continental Flying Spur III köptes ny
1965 av advokat Henning Sjöström, som fortfarande har kvar bilen. Fabriken ville från början

Rolls Royce Silver Cloud III Flying Spur
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inte att H J Mulliner skulle kalla en fyrdörrad
modell Continental, men gav till slut med sig.
Även Hooper och James Young presenterade
med tiden egna fyradörrarsmodeller, men som
sagt i högst begränsade volymer.
En person på Rolls-Royce i Crewe var speciellt
viktig för Cloud-modellens framkomst och utveckling: John Blatchley, född 1913, 1951 nybliven designchef i Crewe. Han hade 1937 redan
som 23-åring blivit chefsdesigner hos den mycket respekterade, fristående karosstillverkaren
Gurney Nutting, vilket säger något om hans kapacitet. När kriget så bröt ut och efterfrågan på
specialkarosser i princip helt upphörde började
han i stället hos Rolls-Royce för att designa flygmotorer. Under senare delen av kriget förflyttades han till Rolls-Royce bildesignavdelning och
experimentverkstad belägen i Belper strax norr
om Derby. Han blev där djupt involverad i Mk
VI-projektet, som syftade till att ha en modell
klar för lansering vid krigets slut. Han hjälpte
därefter en tid H J Mulliner med utvecklingen
av den legendariska Bentley R-type Continental. Han följde så med då hela designavdelningen 1951 flyttades till Crewe. Han blev dessutom
dess förste chef. Hans första uppdrag blev att
göra om bakdelen på Mk VI och Silver Dawn
till det som blev R-type. Härefter satte man full
fart i det projekt som internt betecknades Siam
och som 1955 skulle leda fram till Silver Cloud
och Bentley S. De första lermodellerna visade
designen på en bil som kort sagt uppfattades
som bland det vackraste som dittills skådats
inom brittisk bilindustri. Den första experimentbilen från Siam, betecknad 20-B, fick en
handknackad kaross från Park Ward och levererades till Crewe i september 1952. Designen var
redan då mycket nära den kommande färdiga
Silver Cloud-modellen. 20-B hade bra prestanda, men mycket vibrationer och oljud från den
handknackade karossen. Man kraschade bilen
knappt två år senare, ett öde som f ö drabbade
flera experimentbilar inom Siamprojektet. 25-B,
den sista bilen i projektet, rullade dock 64 000
mil innan den skrotades 1969. Alla dessa bilar
(med karosser från Park Ward) fungerade som
rullande provbänkar, där kommande nyheter
provades i ur och skur.
I förhållande till Silver Dawn och R-type ökade
måtten på Cloud bara 5 cm på såväl bredd som
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längd (till 538 cm), men den lyckade designen
gör att bilarna upplevs som betydligt större.
Innerutrymmena är dock verkligen betydligt
större och särskilt i baksätet sitter man minst
sagt kungligt. Det är dessutom ”mer av allt”:
vackert Connollyläder, träpaneler i valnötsrot
och ullmattor från Wilton. Bord var standard
både bak och fram, men sollucka var nu bara
ett tillbehör.
Silver Cloud och Bentley S sålde bra. 1965 var
det dock dags för Rolls-Royce i Crewe att presentera de nya modellerna Rolls-Royce Silver
Shadow och Bentley T-type. Dessa kom att bli
de mest framgångsrika modellerna under RollsRoyce hela historia, vilket Du kunde läsa om i
förra numret. Även Rolls-Royce Silver Cloud
och Bentley S förpassades därefter efter välförtjänta insatser till historiens finrum. För många
var dessa modeller de sista ”riktiga” bilarna
från Rolls-Royce, innan man även i Crewe gick
över till sånt modernt trams som självbärande
karosser, skivbromsar och mera kompakta yttermått... Som sagt: allt är relativt!
Källor
(böckerna kan t ex beställas till mycket rimliga
priser på bokus.com):
Martin Bennett (1995): Rolls-Royce and Bentley
– The Crewe Years, Haynes Publishing, Sparkford, England, ISBN nr 0 85429908 4
Malcolm Bobbitt (1997): Rolls-Royce and Bentley – the Best of British, Sutton Publishing,
Phoenix Mill, England ISBN-nr 0-7509-1575-7
George Oliver (1988): Rolls-Royce –The Best car
in the World, Haynes, ISBN nr 0-85429-663-8
Graham Robson (2000): Rolls-Royce Silver
Cloud – The Complete Story and Bentley, The
Crowood Press, Ramsbury, England ISBN nr 1
86126 322 8
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Om en Rolls-Royce Silver Cloud och ett långt medlemskap i RREC.
Text och foto: Leif Petzäll
Att ha tillhört en klubb i 30 år, det får väl anses
vara ett ganska långt medlemskap. Något av
historiens vingslag känns när jag tänker tillbaka
på de år som gått sedan jag blev medlem. Året
var 1976 och vi hade köpt vår första Rolls. En
Silver Cloud II long wheelbase (l.w.b) av 1961års modell av Mascot Motors i London. Av en
god vän i Hjo blev jag uppmärksammad på att
det fanns en förening i England med specialinriktning på märkena Rolls-Royce och Bentley.
Eftersom mitt intresse för märket var mycket
starkt, gick jag med som medlem.
Det kan vara på sin plats att berätta något om
hur jag fick mitt intresse av dessa sköna bilar
och hur det hela började. Jag fick mitt intresse
från min far, som hade ett mycket stort bilkunnande och som under hela sitt verksamma liv
arbetade inom oljebranschen med undantag för
krigsåren: först som distriktschef för Hagströms
Oljeimport i Stockholm på 1930-talet, sedan
i Texaco och därefter som egen oljehandlare
med representation för Koppartrans Försäljnings AB i Göteborg, som så småningom gick
upp i Svenska Shell. Som kuriosa kan sägas att
far körde 10.000 mil med gengas under andra
världskriget och att han var den förste i Borås
som fick bensin efter freden i maj 1945.

len stod helt plant och de som samlats runt bilen iakttog med största intresse vad som skulle
hända med myntet. Själv var jag av den uppfattningen att detta funkar nog inte. Dröm om
min förvåning när kronan stod kvar efter start
och stopp av motorn! Eftersom den var helt tyst,
motorn alltså, gick polismannen bakom bilen
till avgasröret och höll handen för, för att kolla
om motorn verkligen startade.
Vad som var intressant med Rollsen av 1950 års
modell var att den ingått i Drottning Elizabeths
stall. Den hade därför en del specialutrustning
bl.a. ett fack för smink och kosmetik. Karosseriplåten på den var 2,75 mm tjock.
Den av 1939 års modell hade tillhört Pinewood
Films i London och varit med i några filmer,
innan Mascot Motors kom över den. Jag tror
mig minnas att far betalade £500 för den.
Vid ett tillfälle var hustrun och jag ute på en
åktur i 39:an. Vi skulle passera ett lokalspår för
godståg med en leverans till Eisers fabriker. Just
då kom ett tåg och en järnvägstjänsteman stod
och stoppade trafiken med en röd flagga. När
han fick syn på oss, stannade han mitt i en rörelse med förvåning skriven i ansiktet. I nästa

Far hade på senare tid alltid två bilar, en familjebil och en sportigare
bl.a. en Alfa-Romeo och en Jaguar
XK140. Detta var på 1950- och 1960talet.
Det var i april 1963 som far köpte
två stycken Rollsar av Mascot Motors i London. En av 1950 års modell, en Silver Wraiht och den andra en -39:a - en Wraith 25/30 HP.
Vid ett tillfälle frågade en polisman
mig om det var sant att det gick att
ställa en krona på kant på kylaren
och sedan starta och stanna motorn? Detta gällde 39:an. Jag hade
aldrig provat denna teori, men nu
var ögonblicket kommet. Sagt och
gjort. Ställde en krona på kant, bi-

Nils Petzäll vid sin Wraith 25/30 årgång 1939
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sekund gjorde han stopptecknet till LOKET
som i sakta mak rullade på spåret, men som nu
hastigt fick slå till bromsarna. Därefter ställde
han sig framför loket, gjorde honnör och släppte fram oss. Jag undrar om den bilen finns kvar i
Sverige? Den av 1950 års modell köptes av Elon
Warnlöf på Vasa biluthyrning i Göteborg i maj
1963.

Ölands Köpcenter ICA, framlidne Svante Karlsson, ställde upp på ett alldeles utomordentligt
sätt, då han bland annat försåg oss med en välfylld picknickkorg till varje ekipage.

2001 ordnade ”Boråsarna” rally med årsmöte
i Ulricehamn. Naturligtvis hade vi fint väder
då vi gjorde en tur runt sjön Åsunden med ett
besök bl a på Torpa Stenhus, där lunch intogs.
Den turen bjöd på vackra naturupplevelser. Vi
En hel del rallyn har vi naturligtvis varit med
om. Några minns man mer än andra. Resan till besåg också Ulricehamns Konst- o. Östasiatiska
Museum, där jag guidade sällskapet runt i omEngland i juni 1987 var en upplevelse. Vi var
gångar. På kvällen åt vi en utsökt supé och efter
tjugofyra bilar som hade ett digert program. En
den, mycket uppskattade musikanter, som bjöd
specialvisning fick sällskapet på RR-fabriken i
upp till dans. Ett lotteri var anordnat med många trevliga vinster.
Men av de rallyn som min fru och
jag deltagit i var ”The 4th Euro
Rally” i Reims Frankrike den 7/9
1991 det vi minns bäst. Detta rally
innehöll besök på de mest kända
champagnefirmorna i Reims. Tillsammans med Brita och Anders
Bergengren i deras Rolls-Royce
Silver Spur deltog vi i detta fantastiska rally, som vi alltid kommer att
minnas. Vi skall vara tacksamma
att vi tog deras stora Rolls, då vi
skulle få plats med ett antal lådor
med den ädla drycken från detta
område. På golvet i baksätet fanns
ett antal flaskor som stöd för fötterna. Ett speciellt tack till Eri, som
genom sina kontakter gjorde att
det blev en upplevelse utöver det
vanliga. Det program som presenEn ung Leif Petzäll vid sin nyputsade Rolls-Royce Silver Cloud
terades oss gav en magnifik inblick
Crewe, där vi ingående kunde studera tillverk- i framställningen av champagne och vi gavs
flera tillfällen att prova de olika champagneningen. Det som då mest imponerade på mig
var snickeriverkstaden, där all träinredning till- husens årgångar och kvaliteter. Till varje lunch
och middag serverades champagne från det hus
verkades. Just då höll man på med en Rolls till
som var aktuellt för dagens program. Vid besöBahrain som en shejk hade beställt. Han ville ha
ket hos Moet et Chandon serverades drycken i
inredningen i körsbärsträ.
flaskstorleken jeroboam (motsvarar fyra helflaskor) som kom körandes i skottkärror fyllda med
Jag vet att vid det årliga rallyt, som vi deltog i
is! Förutom denna dricka till måltiderna var det
vid detta tillfälle, hade 800 bilar ställt upp.
förfriskningar vid varje kontroll på vägen, där
villiga servitörer såg till att inte strupen torkade
I maj 1994 var vi något över 40 Rolls och Bentley
som begav oss till Öland där vi också hade vårt ihop. Det enda problemet vi hade var vem som
årsmöte. Eri Heijligers var med vid detta tillfälle, för tillfället skulle köra.
då han skulle förbereda för det europeiska Euro
Avslutningssupén hos Veuve Clicquot PonsarRallyt på Ronneby Brunn året efter. Chefen för
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din i deras källare, där tusentals flaskor bildade
fond, blev för oss en storartad upplevelse. Till
samtliga fem rätter serverades olika typer av årgångschampagne, som hade anpassats till respektive rätt. Bland flaskorna var det husets speciella årgångschampagne med svart etikett, ”Le
Grand Dame”, som serverades till huvudrätten.
Kanske minns jag bäst desserten ”Nougat Glacé
au Coulis de Framboise”! Till den drack vi en
speciell champagne skapad för efterrätter.
Om det skulle bli tillfälle för Eri att kunna göra
ett liknande rally i framtiden ställer vi upp direkt.

Jag önskar klubben all välgång i framtiden och
jag hoppas att det kommer att bli ett antal trevliga möten även framöver. Som jag ser det har vi
nu fått en utmärkt styrelse efter de svårigheter
som tidigare fanns i klubben. Naturligtvis skall
vi i första hand vara en ”trivselförening” där vi
skall kunna träffas och prata om vårt gemensamma intresse och ibland höja en bägare eller
två eller kanske t o m ett glas champagne.
Jag vill dessutom begagna tillfället att tacka för
en utmärkt klubbtidning som nu verkligen går i
stil med våra bilar.

Leifs vackra Cloud

NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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FÖRENINGENS JUBILARER
Utdelning av jubileumsmärken för medlemskap i 20, 30 och 40 år
text och bild: Göran Berg
Vår Engelska moderklubb har sedan länge instiftat särskilda utmärkelser för mångåriga
trogna medlemmar. Skinande blanka märken i
metall och emalj kan erhållas efter 20, 30 och 40
års medlemsskap.
Följande trogna medlemmar i vår Svenska sektion har under det gångna året erhållit
sina jubileumsmärken:
40 år
Bo Önnemark, Ljusterö
30 år
Lars Fredriksson, Morgongåva
Ingemar Liljegren, Molkom
Leif Petzäll, Borås
Jan Segerfeldt, Västra Frölunda

20 år
Anders Bergengren, Borås
Håkan Gilljam, Nälden
Peter Johansson, Göteborg
Carl-Johan Kasche, Täby
Anders Rohdin, Trollhättan
Tommy Strömberg, Saltsjöbaden
Nils Vetterlein, Saltsjöbaden
Lars Wass, Göteborg
Håkan Wolff, Dalum
Det är moderklubbens policy att endast dela ut
dessa märken efter ansökan. Du som har varit
med i RREC i minst 20 år och önskar erhålla
detta märke är välkommen höra av Dig till mig.
Observera att det är tidpunkten när medlemsskapet registrerades hos vår moderklubb som
gäller.

I samband med Sektionens julbord i Göteborg delade
ordförande Göran Berg ut de glänsande 20-årsmärkena
till Lars Wass (t.v.) och Anders Rohdin

Bland RREC´s 10.000 medlemmar över hela
världen har bara 80 varit med i minst 40 år.
En av dem är Bo Önnemark, har flankerad av
”20-åringarna” Tommy Strömberg (t.v.) och
Nils Vetterlein.
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NYHETER OCH NOTISER
Nyheter från Bentley
Text: Jan Möller
Foto: Bentley Motors, Crewe
Bentley upplevde 2006 sitt bästa år i sin 88-åriga
historia: Man tillverkade hela 10 087 nya Bentley! Framgångsrikaste modell under året blev
fyrdörrade Bentley Continental Flying Spur
(introducerad eftersommaren 2005) som levererades i hela 4 500 exemplar världen över under
året, första helåret för denna modell. Ungefär
700 exemplar levererades av top of the linemodellen Bentley Arnage och ungefär 300 av den
nya öppna Arnage-varianten Bentley Azure.

ga kunder har därefter kunnat hämta ut var sin
ny GTC under januari – februari. Under våren
kommer man att leverera ytterligare en Arnage,
denna gång en fullmatad och rejält kundanpassad Arnage RL (där R står för den elegantaste
versionen och L för att den är förlängd 10 cm).
Dagens Industri har redan avslöjat priset – 4.3
Mkr. Under januari levererades dessutom den
enda nya Azure som tilldelats den svenska återförsäljaren, dock var kunden en utlandssvensk
bosatt i Monaco. Där kommer bilen
inte att bli lika ovanlig som den skulle
ha blivit i Sverige.
Bentley Motors introducerade således
två nya modeller under 2006, båda
mycket vackra öppna bilar: Bentley
GTC och Bentley Azure. Av de dryga
tiotusen bilar som levererades var ungefär fyratusen köpta av kunder på
den nordamerikanska marknaden:
USA, Canada och Mexico. Detta är ju
också länder där öppna bilar brukar
säljas i betydande volymer.

Bentley Continental Flying Spur

Stuart McCullough, direktör för försäljning och
marknadsföring på Bentley Motors i Crewe, säger att ”efter en intensiv period med fokus på

Bentley Continental GTC
Även Carl Aspenberg, chef för Bentley Stockholm (och Lamborghini) på Strandvägen 7, är
nöjd med 2006. Man levererade totalt 24 (+10%)
nya Bentley till kunder i Sverige, Finland, Baltikum och Norge samt en och annan utlandssvensk. Däribland levererade man en vacker Arnage i december, liksom ett ex av den nya öppna
GTC:n – Continental GT Convertible. Tre lyckli-
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Bentley Continental GT
nya produkter och stora försäljningsökningar
närmar vi oss nu våra planerade produktionsvolymer”. Man har nu även kapacitet för att
bygga alla Bentley i Crewefabriken. Under en
övergångsperiod byggdes ett antal Continental

NYHETER OCH NOTISER
Flying Spur i tyska Dresden, eftersom man helt
enkelt inte kunde svara upp mot den extrema
kundanstormningen i Crewe. Det handlar ju nu
om tre gånger större volymer än som någonsin
var aktuella under Rolls-Royce tid i Crewe. Som
mest kom man ju då upp i volymer på dryga
3 000 bilar under Silver Shadow-epoken.
Nya GTC:n har utöver all positiv press världen
över (bl a i Sverige) även tilldelats två prestige-

Man räknar med fortsatt stor försäljning under 2007, speciellt för nya GTC:n, nya Bentley
Azure och den kraftigt uppdaterade Bentley
Azure. Och ett inte obetydligt antal av dessa
bilar kan förväntas hitta till Sverige. Vi Bentleyoch Rolls-Royce-entusiaster kan därmed vara
lugna. Det kommer att finnas bättre begagnade
bilar på den svenska marknaden även framöver
- när det är dags för en ny finbil. Det är ju inte
alla som har råd eller lust att köpa just en fabriksny Bentley.

Bentley Azure
fulla priser, dels som Car of the Year 2007 av det
amerikanska lyxlifestyle-magasinet Robb Report och dels det stora italienska designpriset
L’Automobile piu Bella del Mundo – ”världens
vackraste bil”. Detta pris gick f ö för något år
sedan till den då nya Bentley Continental GT:n
– första modellen i nya Continentalserien.

Bentley Arnage RL

Nytt hastighetsrekord med Bentley
Flerfaldige rallymästaren Juha Kankunen slog enligt Svenska Dagbladet i början på
mars nytt hastighetsrekord för en bil med dubbdäck: Han körde hela 321 km/h i en
Bentley Continental GT utanför Uleåborg i Finland.
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NYHETER OCH NOTISER
Nyheter från Rolls-Royce
Text: Jan Möller
Foto: Rolls-Royce Motor Cars, Goodwood
Rolls-Royce Motor Cars har nu tre år i rad kunnat presentera ökade produktionsvolymer: Under 2006 tillverkades och levererades 804 nya
Rolls-Royce Phantom till lyckliga kunder över
hela världen. Rolls-Royce har därmed nu sedan
tre år återtagit topp-positionen i super-lyx-segmentet, dvs sedan introduktionen av nya Phantom i januari 2003.

Rolls-Royce drop head coupe
7 januari i år visades så för första gången nya
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé på Detroit Motor Show i USA. Produktionen av denna modell kommer att startas upp i Goodwoodfabriken under sommaren 2007. Det handlar
om en fyrsitsig, tvådörrad slank öppen coupévariant på Phantom, mera personlig och mindre formell än fyrdörrarsmodellerna. Ett antal
av de attribut som stack ut mest på experimentmodellen 100EX finns något otippat kvar även
på den färdiga produktionsvarianten: mittfältet
på motorhuven är således liksom A-stolpen
fortfarande i borstat och polerat stål och plattan
över den nedfällda suffletten av oljad teak. Och
de jättelika dörrarna är fortfarande bakhängda.
Detta sägs ge bättre access till baksätet samt ge
en starkare konstruktion eftersom A-stolparna
ej då avbryts av dörrarna.
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Rolls-Royce drop head coupe, dörrkoncept

Suffletten – tygtaket -- är den största på någon
modern öppen bil. Fem lager med bl a kashmir
ger maximal ljuddämpning och en mycket tyst
kupé – även i hög fart. Den tar hopfälld ovanligt
liten plats, till nytta för bagageutrymmet på 315
liter. Traditionellt hantverk i bästa Rolls-Roycetradition har en given roll: läder, trä, krom,
långhåriga ullmattor och högglanspolerat
stål. Kvaliteten sägs vara på allra högsta, traditionella Rolls-Royce-nivå.
Precis som övriga modeller i den nya Phantom-familjen består karosskonstruktionen
av en mycket stark sammansvetsad bur av
strängpressade
aluminiumbalkar.
Totalt
handlar det om 140 meter svetsfogar per bil.
Detta ger en mycket stark och vridstyv kaross
och därav följande extrema komfort, goda köregenskaper och hög säkerhet. Motorn är Phantoms vanliga omskrivna V12:a på 6.75 liter som
(utan turbo) bl a ger en ljudlös acceleration 0-60
miles per hour (96 km/tim) på 5.7 sekunder.
Cabrioletmodellen kommer visserligen troligen
att ta en viss volym från kunder till den vanliga
Phantom, men kan även förväntas attrahera nya
grupper av kunder, i Kalifornien och Florida
förmodligen fler än de som köper täckta Phantom, som ju dock redan sålt mycket bra där. Det
handlar alltså om ett nytt kapitel i nya RollsRoyce Motor Cars historia och än fler kommer
att skrivas under de närmaste åren. Man kommer ju att lansera såväl en täckt tvådörrars coupé som mindre modeller.
Den första Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé som kommer att levereras
till USA har redan köpts på en välgörenhetsauktion. Priset blev två miljoner
dollar. Alla andra kunder får finna sig
att bli uppsatta på en lång väntelista.
Även i Sverige har ett antal kunder visat intresse för den nya cabrioletmodellen. Michael De Geer på Bentley Group
Sverige i Solna har således tagit emot ett
antal ”application forms” från intresserade kunder.

BREVET FRÅN EGYPTEN
Brev från en nygammal RREC-medlem i Egypten
text och bild: Oscar Almgren
Bästa Rollsvänner!
Namnet är Oscar Almgren, och jag har återinträtt i klubben efter några års frånvaro. Jag försökte spendera somrarna med en stor motorbåt,
vilket tyvärr inte var speciellt lyckat försök. Så
nu är man tillbaka på landbacken och kan koncentrera sig på bilintresset.
Jag tillhör ju skaran av människor som aldrig
gillat klimatet i Sverige. Trots detta har jag bott
där alla de senaste 48 åren. Många är det som
säger: ”ÅÅH det är så fint med alla årstiderna”
Det har jag aldrig riktigt förstått. Min hustrus
farmor, en Gotländsk dam med strikta åsikter,
sade alltid ” Årstajderna ji Svarje, är nie månar
kallt å tre månar vinter” ett särdeles klokt uttalande tycker jag.
Sjävklart retar jag nu upp alla som älskar regn,
snömodd och snålblåst, eller de som har tillräckligt starkt psyke för att tycka att de få dagar som
är uthärdliga räcker gott och väl. Att det finns
Göteborgare som ser något vackert i att det regnar på tvären, är närmast beundransvärt.
Nåväl, slut med detta, jag tänker nu berätta om
en alternativ lösning som jag valde.
Eftersom hustrun jobbar på Ericsson, började vi
undersöka möjligheten att få ett kontrakt utomlands. Själv hade jag inget direkt viktigt för mig,
då jag redan 2002 avslutat mitt arbete med K.A.
Almgrens Sidenväveri på söder i Stockholm.
Efter många olika turer och sex månaders
ovisshet, fick vi besked att det skulle bli Kairo i
Egypten om vi ville. Det ville vi! Nu skulle helt
plötsligt allt fixas på en gång.
Huset skulle tömmas på kläder och alltför personliga ägodelar, för att kunna hyras ut.
Min gamla Mercakombi stönade sig motvilligt
fullpackad med allt man inte visste att man
ägde, till en sista vila på återvinningsstationen.
Kläder man för länge sedan växt ur, blev till ett
ansenligt berg för Myrorna att ta hand om. Dag
efter dag i månader rensades garderober och
utrymmen, det verkade aldrig ta slut. Och vad
skulle man ta med sig? Första tre månaderna var
det ju bara det som fick plats i kappsäcken som
kunde komma med. Å javisst ja, katten Helge

som kom till oss en julafton, och som sedan vägrat lämna oss, vad gör vi med honom?
Helge som fått sitt namn eftersom han kom till
”helgen” gillade inte regn och snö, så det var
bara att vaccinera och skaffa pass, så skulle han
komma med också.
Till slut en regnig marsdag begav vi oss till Arlanda. Det kändes fantastiskt. Att kunna räcka
lång näsa till det bistra klimatet kändes som att
ha vunnit en förmögenhet.
Ett hus att bo i hade vi redan hittat vid en tidigare rekognoseringsresa. En villa i en compound
tre mil från Kairos centrum. Man kunde se pyramiderna från takterassen, svårt att motstå.
Nu började livet med lite annorlunda ingredienser. Till att börja med är skillnaden mellan
fattiga och rika, enorm och faktiskt kämpigt till
en början. Lyckligtvis är Egyptierna ett mycket
stolt folk, och alla sliter och gnor för att klara det
vanliga livet.
Hur de lyckas livnära en familj på ca 15 kronor
om dagen är en total gåta. Kanske är det religionen som håller de fattiga gående, en tro på
att livet på jorden är bara en prövning, för att
övergå i lyckligt liv i paradiset.
Trafiken är nästa stora kapitel. Säkerligen 75%
av alla bilar är i så dåligt skick, att de skulle få
körförbud på plats av en svensk polis. Lastbilarna har konstant överlast, och det är inte ovanligt
med välta långtradare. Trafikrytmen är hänsynslös med mycket höga farter och inga som
helst regler. Alla tutar besinningslöst, vare sig
det behövs eller ej. Att möta bilar som kör mot
körriktningen, är snarare en regel än ett undantag. Det är mycket sällsynt att bilarna har någon
försäkring, den som ger sig in i leken, får leken
tåla. I pricip alla bilar har bucklor, för ingen verkar bry sig att fixa skador, det blir ju ändå nya
bucklor snart.......
På morgnarna är det en vansinneshets på de
fyrfiliga motorvägarna. Förutom att alla kör
som galningar, med omkörningar på vilken
sida som helst, kan det när som helst komma
någon i motsatt körriktning. Polisen gör inte ett
dyft tyvärr.
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Ett populärt transportsätt är så kallade microbussar. Oftast Toyota Hi-Ace med minst 15 personer inuti. De kör vildast av alla, och följaktligen blir olyckorna något man inte vill beskriva
i detalj.
Nåja, nu till något avsevärt roligare: KULTUREN
Pyramiderna i Giza är det sista av underverken som finns kvar. En enastående bedrift med
stenblock som väger mellan två och femton ton.

Cheops pyramiden i Giza.
Etthundra fyrtiotvå meter reser sig den mäktiga
Cheops pyramiden över marken. Att komma
nära foten av detta människo tillverkade berg är mäktigt. Vad som
inte är fullt lika kul, är horderna
av försäljare och kameluthyrare
som attakerar en som bålgetingar.
Inget för folk med svaga nerver.
Vid foten av Cheopspyramiden
finns det en båt som är 5000 år
gammal. Det var meningen att
kungen skulle färdas till efterlivet
i densamma. För att spara plats,
var den i delar, och en skicklig
båtbyggare har monterat ihop de
1500 delarna till en mycket vacker
skapelse som kan beskådas i det
museum som gjorts. Märkligt nog
ser museet ut som ett rymdskepp
som just landat vid pyramidens
fot.
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Arkeologiska museet i Kairo skall snart flyttas
ut till området runt pyramiderna, en välbehövlig flytt då museet är proppfullt av alla fynd.
Det är svårt att få något grepp om museet utan
guide, men å andra sidan är det egentligen TutAnch Amon rummen på andra våningen som
är något att se. Kung Tuts grav är ju den enda
man hittat som inte var plundrad. Guldmasken
som alla säkert sett någon gång på bild, är överväldigande i verkligheten. Jag rekommenderar
ett besök. Måndagar på förmiddagen är bästa
tiden.
Min favorit är nog pyramiden i Sakkara.
Det var läkaren och arkitekten Imhotep
som byggde den första pyramiden, den
så kallade trappstegspyramiden. Det var
nämligen så att normalt sett var gravarna
bara en stor låda, men Imhotep placerade
flera lådor ovanpå varandra med minskande storlek, och skapade på så sätt en
pyramid. Sakkara är föregångaren till Gizapyramiderna. I Sakkara är det mycket
lugnt och sansat. Här kan man också besöka flera gravar som är rikt dekorerade
med bilder ur det vardagliga livet. Alla
gravar tillverkades under ägarens livstid
och beskriver vardagen och förberedelserna för färden till efterlivet. Om ägaren
dog innan graven var klar, stoppades helt
enkelt arbetet med bildhuggningen. Därför har
vissa gravar ofullbordade verk inuti.

Trappstegspyramiden i Sakkara.

BREVET FRÅN EGYPTEN
Området i regionen runt Sakkara innehåller alla
mattvävskolor. Fantastiska handknutna mattor
med upp till 200 knutar per kvadratcentimeter!
Knutna av flinka fingrar på barn mellan sju och
arton år. Till saken hör att de går i vanlig undervisning fyra timmar om dagen, samt knyter
mattor fyra timmar. Dessutom en lön på 300
Egyptiska pund, ca 360sv kr. Det kan låta som
en dålig lön, men faktum är att de flesta som
jobbar på kontor tjänar ungefär så. Hur dom
klarar sig på det är ännu en av Egyptens oavslöjade hemligheter.

eller maskiner som behövs för tillverkningen.
Dessutom är det ingen tull vid införsel av den
färdiga produkten eller delar av den till EU
länder. Till Sverige måste man betala moms så
klart, men inget annat. Så har ni en tillverkning
av produkter som kan göras i Egypten, är det
ett oslagbart tillfälle. Kontakta gärna mig för vidare information.
Jag håller själv på att starta en fabrik för uppblåsbara skyddstält. Det är en utmaning helt
i klass med starten av sidenväveriet 1991. Ja,
någonting skall man ju göra, att sparka
sig trött vid poolen varje dag blir trist i
längden. Däremot blir klimatet härnere
aldrig trist, inte för mig i alla fall. Ca 300
soldagar om året och tre dagars lätt regn,
är lagom av årstider för min del...........
Enda smolken i bägaren är att det är helt
omöjligt att ta in en bil i landet som är
äldre än tio år. Inte ens som flyttgods. Så
bilintresset får ha sitt utlopp under några
veckor på sommaren i Sverige, om det
inte regnar förstås.....
Ha en trevlig vår önskar
Oscar Almgren med familj

Från vänster Oscar, Mauritz, och Tuss Almgren i
Kungliga pedikörernas grav i Sakkara.
Själv har jag köpt ett par vackert röda mattor
till min Silver cloud. Riktigt fina ullmattor med 36 knutar per kvadratcentimeter.
Kostade ca 800:-svkr per styck.
Givetvis kan man få eget mönster tex
med Rolls logon.............. känslan med
riktigt hantverk är ju när man har sett
hur det gjorts i verkligheten, då är priset
helt plötsligt väldigt lågt i jämförelse med
arbetsinsatsen.
Med tanke på arbets och lokalkostnader
här i Egypten, så är det väldigt gynnsamt just nu med tillverkning härnere.
Det har just gått igenom till 100% med ett
handelsavtal mellan Egypten och EU länderna. Det betyder i korthet att om man
har en tillverkning i Egypten, kan man
importera tull och skattefritt de material

e-mail oscar@hardtex.com telefon 0855926805 Stockholmsbaserat Skype
nummer. Rings från vanlig telefon till endast
lokalsamtal kostnad.

En någorlunda fräsch ”Cairo-Ferrari”
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Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB
Skansen Konferenscenter
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sid
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12
13
38
48
9
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NYA MEDLEMMAR
Håkan Berg, Storagårdsgatan 10, 412 67 GÖTEBORG
Bentley Continental Coupé 1992, Bentley Mulsanne Turbo 1983
Benny Billock, Drottninggatan 62c, 461 33 TROLLHÄTTAN
Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville by Hooper 1937
Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead by Mulliner 1961
Sven Calander Dalsängsgatan 4, 645 32 STRÄNGNÄS
Bentley Turbo R 1996
Neil Jonsson, Furuborg, 740 10 ALMUNGE
Bentley Turbo R 1989
Henning Melsom, Oredalsåsen 6, N-1613 FREDRIKSSTAD, Norge
Rolls-Royce Silver Shadow 1972
Björn Nyström, Stafflivägen 9, 724 71 VÄSTREÅS
Rolls-Royce Silver Spur 1988
Thomas Planhage, Chalmersgatan 1, 411 35 GÖTEBORG
Bentley S2 1962
Harald Takvam , Södra Århult, 285 91 MARKARYD
Rolls-Royce Silver Cloud II 1961
Oscar Almgren, Al Rawda compound, Villa 10/11 Group H, Al Wahat Road, 6th October,
CAIRO, Egypten
Rolls-Royce Silver Cloud II 1960
Vi hoppas att Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och att Ni skall få glädje, nytta och
kunskap tack vare Ert medlemskap i RREC, Swedish Section.

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
Omslagets sista sida
Mittuppslag
Helsida
Halvsida
Kvartssida

svart/vit
5 500 kr
5 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
1 000 kr

Färg
11 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas i Bulletinen och på klubbens hemsida. Denna
kommer att vara till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden
kommer du att hitta företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.
Antal utgivningar, 4 nr per år, Upplaga 500 ex

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Bentley MarkVI 1952, Freestone & Webb Vinröd och silver
med vacker beige skinnklädsel samt fantastiskt vackra bord i
baksätet. Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exemplar.
Bilen är i ett synnerligen gott skick.

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd, svenskregistrerad och körd endast
ca 3000 mil

Mercedes Benz 300 SL Roadster 1959 Silver med svart skinninredning och i ett mycket fint originalskick. En av de vackraste bilar som någonsin tillverkats. Mycket intressant första
ägare. Senaste ägaren har haft den och vårdat den i 35 år. Ett
tillfälle som inte återkommer.

Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med cocgnacsfärgat skinn.
Mycket fin bil med överväxel. Bilensom är känd i RREC har sollucka och samtliga verktyg. En mycket trevlig och användbar bil
för alla tillfällen

Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Birmingham-Utställningen, den enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En unik
och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden

Ferrari Mondial 3,2i 1985. Vacker beige skinninredning. Bilen är svensksåld och nyservad och har endast gått ca 3.300
mil. Denna eftertraktade 2+2 sitsiga Ferrari är specialutrustad med bl.a. el-taklucka och AC. Sannolikt Nordens finaste

Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se

